System Kontroli Dostępu
Skalowalny i zintegrowany

Systemy kontroli dostępu z możliwością integracji ze stacją nadzoru bezpieczeństwa Siemens

Zagrożenia i ryzyka organizacyjne ciągle rosną i zmieniają się. Zapotrzebowanie na systemy bezpieczeństwa
stało się bardziej standardem, niż wyjątkiem.

Rozwiązania systemów kontroli dostępu dostarczane przez Siemens, takie jak SiPass, mają możliwość
modernizacji i rozbudowy, a zatem nie ma potrzeby instalowania zupełnie nowego systemu jeśli zmienią się
potrzeby użytkownika. Na przykład: jeśli zachodzi potrzeba zwiększenia liczby chronionych lokali, lub
zmodernizowania istniejącego systemu ochrony.

Z drugiej strony, przy pomocy stacji bezpieczeństwa, takich jak system Siveillance™ Fusion można zapewnić
bezpieczny i uprawniony dostęp do urządzeń i danych, ułatwiając rozeznanie sytuacji i dając poczucie
bezpieczeństwa we wszystkich sytuacjach.

Główne cechy:
•

Interfejsy do połączeń z systemami zarządzania (np. Siveillance Fusion, Siveillance™ Vantage)

•

Elastyczna i skalowalna architektura sprzętowa

•

Modułowe oprogramowanie oraz interfejsy obniżające koszty operacyjne

•

Rozwiązania dla przedsiębiorstw posiadających oddziały na całym świecie

•

Personalizacja kart kontroli dostępu

•

Obserwacja ludzi i urządzeń w czasie rzeczywistym przy użyciu identyfikacji radiowej (RFID)

•

Możemy zapewnić sprawny serwis techniczny

•

Nasze rozwiązania spełniają wymagania międzynarodowych standardów jakościowych

•

Przy projektowaniu systemu spełniającego wymagany poziom bezpieczeństwa przeprowadzana jest
analiza ryzyka

•

Łatwa integracja przy użyciu otwartych standardów komunikacyjnych
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Niezawodny i elastyczny system kontroli dostępu i kontroli czasu - Sipass Integrated

SiPass Integrated jest wszechstronnym, modułowym i niezawodnym systemem kontroli dostępu i rejestracji
czasu pracy. Stanowi proste rozwiązanie pozwalające uprawnionym osobom, takim jak pracownicy i goście,
przemieszczać się w budynku lub kompleksie budynków, a jednocześnie nie zezwala osobom nieupoważnionym
na wejście do obiektu.

SiPass Integrated posiada wyjątkowo wiele możliwości zastosowań globalnych, ze względu na możliwość
rozbudowy i pracy w sieci. Jest solidnym i elastycznym systemem bezpieczeństwa, który może być dostosowany
do różnych potrzeb, takich jak budynki biurowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, szpitale, rafinerie i porty
lotnicze. Jest przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, do kontroli dostępu
do wybranych obszarów lub kompleksu budynków.

Główne cechy:
•

Możliwość współpracy z istniejącymi systemami kontroli dostępu

•

Integracja z istniejącymi sieciami informatycznymi

•

Możliwość skonfigurowania do indywidualnych potrzeb, struktur organizacyjnych i procesów
roboczych

•

Elastyczna kontrola czasu pracy przy użyciu interfejsów łączących z systemami kadrowymi i płacowymi
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