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Som en del af muligheden for at overvåge objekter gør, RACS 5 systemet
det muligt at spore værdier/aktiver. Denne funktionalitet består af:
kontrol af værdiernes bevægelse (biler, lastbiler, containere osv.),
verifikation af brugernes tilladelser til at låne det enkelte aktiv (nøgler,
værktøjer, biler, våben osv.), sporing af aktivets aktuelle status og
placering (disponibel, lånt, reserveret).

Proceduren for verifikationen kræver en indikering af handlingen (f.eks.
låntagning, returnering, reservation), udvælgelse af aktivet (f.eks. ved at
læse stregkoden eller prox id’et, der er tildelt aktivet) og identifikation af
den bruger, der ønsker at udføre en handlingen (f.eks. ved at læse dens
id).
Efter denne procedure udfører systemet den angivne handling og
opdaterer aktivets status, eller hvis denne handling af en eller anden
grund ikke er tilladt (f.eks. på grund af manglende korrekte godkendelser
af bruger), afviser systemet anmodningen. Alle hændelser, der er knytter
sig til overvågning af aktivet, registreres i systemets hændelseslog.

Systemet giver mulighed for at opdele aktiver i forskellige kategorier og
forvalte dem på en individuel måde. Hver vare, der skal styres i RACS 5
systemet, skal være registreret i databasen som en værdi/aktiv. Objektet
kan tildeles med id’er på samme måde som andre systembrugere og
kan tildeles godkendelser for udvalgte systemfunktioner, f.eks. adgang
til parkeringspladsen, adgang til lageret, automatiserings kontrol osv.
På samme måde er det muligt at definere godkendelser, som giver
systembrugere mulighed for at tage og anvende bestemte typer af
aktiver.

Funktionen i RACS 5 systemet, til sporing af værdier/aktiver, er primært
beregnet til styring af nøgler og andre enheder med væsentlig materiel
værdi eller indflydelse på sikkerheden af anlæggets drift. Ud over
hovedformålet kan funktionen til sporing af aktiver også benyttes til at
styre strømmen af aktiver på lageret.

Autorisation for aktivet kan defineres på samme måde som godkendelser
til andre systemfunktioner (adgang, automatiserings kontrol,
alarmsystem kontrol osv.) og kan være tidsafhængige (tidsplaner,
kalendere, gyldigheds interval). Verifikationen af autorisationen
til indsamling og brug af aktiver kan udføres af en udpeget person
(dørmand, lagermand, sikkerhedsvagt) og udføres direkte fra system
administrations software (VISO) eller ved hjælp af en dedikeret adgangs
terminal, udstyret med kortlæser og skærm (f.eks. MCT88M-IO).
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