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Way ahead… and just around the corner



ARAS Security är en distributör och systemutvecklare 
specialiserad på kombinerade passersystem och 
inbrottslarm, smarta byggnader och digitalisering.

Vi säljer och utvecklar det kombinerade inbrottslarmet 
och passersystemet NOX, och levererar 
säkerhetslösningar till över 500 installatörer. På den 
svenska marknaden har vi NOX-certifierade installatörer 
över hela landet.

Vi grundades i Köpenhamn 1986 och har i dag över 100 
anställda fördelade på kontor i Malmö, Köpenhamn, 
Aalborg, Drunen och Bryssel.

2022 förvärvades ARAS Security AB av Lagercrantz Group. 

Från systemutveckling till distribution

Om ARAS



Victor Siösteen
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Försäljning

Christian Tyllesen
Supporttekniker, IT

Søren Due
Supporttekniker, databas

Robert Banasiak
Supporttekniker, utveckling

Vilka är vi? 
Träffa nyckelpersonerna i vårt team



Vad vi gör?
Från utveckling till logistik
Vårt team består till största del av 
supporttekniker och utvecklare, 
med kompletterande avdelningar 
för projektledning och logistik.

SQL, XML, JSON, 
PHP, SSH, Visual 

studio / NOX SDK / 
Windows, ASCII och 

Modbus

Tillgänglighet och 
snabb support för 
alla produkter och 

tjänster

Konsultation för 
projektering, 

systemuppbyggnad 
och utveckling.

Huvudlager i 
Köpenhamn och 
pick-up i Malmö.



Kunder
Från bankinstitutioner till universitet, skolor och sjukhus

ARAS Security har en bred kundportfölj som består av några av 

landets ledande institutioner inom bank, utbildning och energi, så väl 

som statliga aktörer inom kommun, landsting och regioner.

Den gemensamma nämnaren för våra kunder är att de värdesätter 

öppna, flexibla och framtidssäkra säkerhetslösningar.



Produktkategorier
Produkter integrerade i NOX 

NOX inbrottslarm och 
passersystem

Kortläsare och
trådlösa dörrar Kamera och kamerasystem Larmsändare

Integrationer och 
applikationerNyckelskåpGränssnitt till NOXSIMS Management



NOX Systemet



NOX versioner



Nätverksuppbyggnad
Skalbart, modulärt och utan återkommande 
licenser
En NOX-central har antingen 3 bussar (NOX CORP), 
eller 1 BUS (NOX ONE)

• SBSC Larmklass 3

• Upp till 100 000 användare per central

• Du kan ansluta upp till 200 moduler per buss

• Du kan sätta flera centraler i nätverk, för att bygga 
stora anläggningar eller för att sy ihop fler byggnader 
som ett system

• Samtliga in- och utgångar är fritt programmerbara



NOX centralen
Till stora och små verksamheter

• 75 dörrar per central

• Sätt flera centraler i nätverk

• 100 000 användare

• 5A strömförsörjning

• Se datablad på NOX Corp

https://www.arassecurity.se/dokument/N101-G3_datablad.pdf


NOX moduler
Blanda fritt på bussen, utan att tänka på licenser

• Alla ingångar och utgångar på modulerna är fritt 
programmerbara

• Varje ingång kan fritt balanseras med unika motståndsvärden

• Data skickas krypterat till NOX centralen via NOX bussen (RS485)

• Det finns inga licenser kopplat till antal moduler du använder i 
systemet

• Alla NOX moduler är sabotageövervakad

Vanliga moduler (klicka för produktblad)
Dörrnod OSDP - IO4 - Relämodul - Repeater - ESP larmöverföring

https://www.arassecurity.se/dokument/NOX_CMO-N233-G3-Datablad.pdf
https://www.arassecurity.se/dokument/NOX_IO4_G2-N119-G2-Datablad.pdf
https://www.arassecurity.se/dokument/NOX_RE4-G3-N122-Datablad.pdf
https://www.arassecurity.se/dokument/NOX_RPT-N141-G3-Datablad.pdf
https://www.arassecurity.se/dokument/NOX_ESP-N147-Datablad.pdf


NOX CMU

• Kortläsarmodul
• Wiegand gränssnitt
• 1 programmerbart relä (SS)
• 2 TTL input / output

NOX CMO
• Kortläsarmodul
• OSDP gränssnitt
• Anslut både in- och utläsare
• 1 relä (SS)
• 1 övervakad ingång
• 2 oblanserade ingångar
• 1 spänningsutgång (15V)

NOX IO4

• Universell I/O4 modul
• Anslutning av t.ex. Detektor
• 4 övervakade ingångar
• 4 Open Collector utgångar (15V)

Vanliga NOX moduler



NOX RPT

• Förläng NOX Bussen med ytterligare
1200m
• Addera ytterligare 72 moduler
• Avgrening av NOX bussen 
• Möjlighet till IP-buss 

NOX RE4

• Transmission av larm och detektorstatus
• 4 solid state reläutgångar

NOX THSi

• Temperatur/fuktmätning
• Integrerad sensor
• Extern sensor kan anslutas
• 1 relä (t.ex. till kontroll av ventilation) 

Vanliga NOX moduler



NOX Programmering
Anpassa systemet efter dina behov

Med NOX får du ett inbrottslarm och passersystem som 
fungerar precis som du vill ha det. Kombinera systemet 
med den senaste teknologin inom passersystem och 
fastighetsstyrning.

NOX flexibla programmering gör det till ett 
framtidssäkert system som alltid kan möta kundens 
föränderliga krav.

Vanliga funktioner som programmeras är hur 
inbrottslarmet till- och frånkopplas, köpa-tid-funktioner, 
lock-down, belysning och ventilation, ledare- och 
spelarkoder till idrottslokaler, styrning av sirener, hissar 
med mera.



NOX Handhavande
Det ska vara enkelt att styra ditt system

Med NOX kan du själv välja hur du vill tillgå ditt system, 
och därmed förenkla själva handhavandet både på plats 
men även för fjärradministration.

Enheter att styra NOX:

• iOS till iPhone, iPad eller Macbook

• Android till smarttelefon eller tablet

• Windows surfplatta

• SIMS (Windows)

• NOX PC-kontroll

• Manöverpanel



Överordnad plattform
Styr dina NOX anläggningar centralt från SIMS
SIMS samlar alla NOX system i ett och samma gränssnitt.

Fördelar med SIMS:

• Samla alla dina NOX anläggningar i samma gränssnitt

• Samlad logg för samtliga anläggningar

• Styr inbrottslarm, dörrar och kameror direkt i grafiken

• Styr användarna i SIMS som sen fördelar ut i NOX-centraler

• Integrera SIMS med Active directory eller HR-databaser

• Integrera SIMS med bokningssystem för att automatiskt 
skapa gästanvändare i den tid de bokat

• Integrera SIMS med kamerasystem för att få bilder från 
larmhändelser och se livestream från kameror



SIMS Gränssnitt
Anpassa utseende efter behov 

SIMS gränssnitt kan anpassas efter behov. Har du många NOX-

anläggningar kan dessa ritas ut på en karta.

Likaså stora byggnader kan delas upp per våningsplan.

Väl inne i planritningen placeras sen ikoner för dörrar, 

larmpunkter och kameror som direkt kan styras.

Användare som administreras i SIMS fördelas automatiskt ut till 

berörda centraler. Administreras användare i AD eller HR-system 

skickas de till SIMS, sen vidare ut till centraler.



Kortläsare
Välj den kortläsare som passar dig bäst

Med NOX blir du inte fastlås i val av kortläsare, tvärtom kan du 

välja fritt bland marknadens utbud. Detta leder ofta till bättre 

och mer kostnadseffektiva produkter.

Välj mellan kortläsare med och utan knappsats, som öppnar via 

Smartphone (Bluetooth), QR-läsare, display, extra vandalsäkra 

eller vädertåliga läsare.

Se vårt utbud av kortläsare här.

https://www.arassecurity.se/category.html/kortlasare


Specialläsare
Biometriska lösningar med hög säkerhet

Med NOX kan du fritt välja mellan en rad olika biometriska 
läsare. Med biometri kan du få en beröringsfri läsning där dina 
fysiska attribut är din nyckel.

Välj mellan:

Ansiktsigenkänning

Fingeravtryck

Iris-scanner

Handflate-scanner

https://www.youtube.com/watch?v=y0fAt4SSAFc&ab_channel=IDEMIA
https://www.youtube.com/watch?v=q3TaHVvT8Fc&ab_channel=IDEMIA


Trådlösa dörrar från 
SimonsVoss
Online, offline och fullt integrerade till NOX

I NOX har en trådlös dörr samma möjligheter som en vanlig 

kortläsare. Alltså kan en trådlös dörr utföra andra handlingar i 

systemet, som t.ex. att automatiskt frånkoppla inbrottslarm eller 

öppna fler dörrar. 

Välj mellan dörrbladsläsare, cylindrar, hänglås och skåpslås.

https://www.arassecurity.se/category.html/smartintego
https://www.arassecurity.se/category.html/smartintego
https://www.arassecurity.se/category.html/smartintego


Trådlösa dörrar från 
Salto 
Offline och fullt integrerade till NOX

OBS. Lanseras Q2 2022

Integrationen mellan NOX och Salto gör det möjligt att styra din 
anläggning från ett och samma system.



Nyckelskåp
Integrerat digitalt nyckelskåp

Våra nyckelskåp är fullintegrerat i SIMS, vilket betyder att 

operatörer kan administrera alla nycklar direkt från SIMS 

programvara.

Nycklarna är individuellt konfigurerbara, och är kopplade till 

larmanläggningen. All aktivitet samlas i SIMS-loggen.

Välj mellan en rad olika typer av skåp, samt om du önskar med 

eller utan kortläsare.



Trådlösa detektorer
Ett knapptryck styr valfri del av anläggningen

Med Paradox trådlösa knappar kan du styra valfri del i NOX. Du 

kan exempelvis öppna en dörr, hämta hissen, tillkoppla ett larm, 

eller skicka överfallslarm.

Paradox trådlösa enheter kommunicerar med en mottagare som 

du sätter på NOX-bussen.



IP-larmsändare
Marknadsledande teknik från Addsecure

Välj mellan en Edge7020 eller larmsändaren DALM.

Larmsändare från Addsecure levereras med färdig konfigurerad 

port till NOX, och kan med fördel kombineras med sändare av 

brandlarm.

Addsecure levererar framtidssäkra lösningar med möjligheter till 

fjärraccess och tjänsteregister via Easy Webmanager.

För att ansluta larmsändare av andra fabrikat eller modeller 

används en NOX ESP-modul eller NOX inbyggda SIA-IP.

http://www.apple.com/se


Desfire startpaket
Högsäkerhet utan att bli fastlåst 

Aras Security erbjuder ett Desfire Startpaket som möjliggör för 

kunden att nyttja Desfire kryptering på kort, utan att bli låst fast 

till varken producent, distributör eller installatör.

Vid beställning av startpaketet skapar Aras Security en ny 

Desfire-konfiguration, och levererar därefter samtliga uppgifter 

till slutkunden. Kunden kan sen själv fördela ut behörigheter 

(nycklar) till intern eller extern kortproduktion, och till 

konfiguration av kortläsare som blir låsta till kundens kort.



Säkerhet och gränssnitt
NOX

• AES 256 vid nätverkskommunikation till SIMS samt 
Smartphones och PC Control. 

• AES 128 vid OSDP kortläsare (tillval).

• Erbjuder end-to-end kryptering (OSDP)

• SDK (NDA-krav) eller SSH2 till egenutveckling

• Inbyggd Modbus TCP protokoll för integration till 
byggnadsautomation.

SIMS

• AES 128 vid nätverkskommunikation till SIMS klienter.

• Nyttjar ”Öppen” SQL Datastruktur

• Möjlighet till integration med MS Active Directory via LDAP 
och LDAPS.

• Möjlighet till integration till MS Azure Active Directory via 
LDAPS.

• Understöttar SQL och Server på Azure.

• AutoUpdate funktion 3’ parts SQL DB’er.



Integrationer och applikationer



Active Directory

Användaradministration

CardExchange

Kortproduktion

Nyckelskåp

Integrerad nyckelhantering och 
överblick. 

Rapporterings-
modul

Designa egna emailrapporter 
samt få tidsregistrering. One Code

En kod är giltig i x antal öppnin-
gar eller tidsbestämd.  

SIMS Alert

Ta emot SMS på utvalda 
händerlser. 

Besöksregistrering

Ger besökare behörighet via 
QR eller registreringsnummer.

SIMS

• Användare administreras i SIMS 
eller via AD / HR-system
• All data fördelas sen vidare till 
respektive NOX-central
��*UDÀVN�Y\��VW\UQLQJ�GLUHNW�L�
JUDÀN�
  • Live status / närvarolista
  • Larmhantering
  • Passerkontroll
  • Kamerastyrning

Security Information Management System

Bokningssystem

Webbaseret booking
&RQYHQWXV��:HE%RRN�PÁ��

Ändra pin

Skapa din egen pinkod

ANPR

%HK|ULJKHW�YLD�ELOLHQV�UHJLVWUH-
ringsnummer. 

NOX Alert

7D�HPRW�ODUP�GLUHNW�L�GDWRUQ��
kräver ingen NOX klient.

NOX Central

• Inbrottslarm
• Passersystem
• Fastighetsautomation
��6%6&�/DUPNODVV��
• Modulärt och skalbart
• Utan återkommande licenser
��)ULWW�YDO�DY��H�SDUWVSURGXNWHU��
�.RUWOlVDUH��GHWHNWRUHU��NDPHURU���

Översikt integrationer



Säkerhet och gränssnitt
Sömlös integration mellan AD och SIMS

Integrationen mellan NOX och Active Directory automatiserar 

användaradministrationen och ser till att information bara ska 

anges på en plats.

Integrationen höjer även säkerheten då obehöriga kort tas bort 

direkt när avslutas i Active Directory.

Integrationsmodulen kan även kopplas till en HR-databas, 

överordnade system eller annan stamdata för användare i 

systemet.



CCTV / VMS System
Integrera dina kameror med NOX

ARAS erbjuder en rad färdiga integrationskopplingar mellan 
SIMS och kamerasystem. De vanligaste kopplingarna är till 
Milestone, Avigilon, Eocortex och Indigovision.

Via dessa plug-ins kan du direkt via SIMS

• Se kamerabild i larmgrafik

• Koppla larm till kamerabilder som pop-up och i logg

• Få larm till NOX från aktivitet i kameror

• Passerkontroll med ansiktsigenkänning



ANPR Kamera
Prisvärd och stabil lösning från HIKVision

En ANPR kamera öppnar upp möjligheten att använda din 

registreringsskylt till bilen som nyckel. Kameran läser av 

registreringsskylten och omvandlar den till ett kortnummer, om 

numret är registrerat och har behörighet öppnas porten.

Lösningen med Hikvision och NOX är marknadens mest prisvärda 

lösning i sin kategori.



Bokningssystem
Automatisera hela flödet från bokning till access

ARAS har en rad olika integrationer till bokningssystem, bland 

annat till FRI (Idavall), R-bok, Conventus, ProNestor, Webbook

och Interbook.

I praktiken förser integrationen ett flöde från bokningssystemet 

till NOX, där en bokning automatiskt skapar en användare med 

aktuell behörighet, varpå användaren därefter får sin digitala 

nyckel (QR-kod, pinkod, extra behörighet till befintlig 

användarens tagg m.m.).

Har vi inte en färdig integration till ert bokningssystem utvecklas 

det på beställning.



Hissar
Integration till marknadens mest moderna system

NOX är integrerat till KONE hissystem, vilket ger ett intelligent 

samarbete mellan hiss och övrigt passersystem.

KONE är marknadsledande i sitt område, och med integrationen 

mellan NOX och KONE tas intelligent hisstyrning till en ny nivå.



SMS-Alert
Få SMS på valfria händelser i systemet

Genom webbapplikationen SMS-alert kan du själv ställa in vilka 

händelser och vilka tidpunkter som ska skickas som ett SMS, 

samt vilka telefonnummer som ska ta emot det. 

Applikationen har en SMS-gateway som gör utskick utan 

fördröjning. Applikationen är en effektiv och flexibel metod för 

att bevaka händelser i systemet, som med fördel kombineras 

med e-mail.



Rapportverktyg
Skräddarsy email-rapporter

ARAS rapportverktyg är en webb-applikation som fungerar som 

en förenklad logg som kan tillgås direkt av slutanvändaren. I 

applikationen kan du ställa in exakt vad rapporten ska innehålla, 

samt hur ofta den ska skickas.

Rapportverktyg fungerar lika bra som ett sökverktyg, där 

sökningar direkt presenteras, och kan exporteras till PDF eller 

excel.



Kontakt
Victor Siösteen
VD

victor@arassecurity.se
+46 010- 551 83 30


