Systém ANeTGuard

ANeTGuard 9.5

spolehlivě sleduje a řídí časově
i prostorově průchody jednotlivých
osob prostřednictvím snímačů
a přístupových mechanismů
(dveře, turniket, závora, branka...).
Pomocí tohoto systému ochráníte
hmotný i nehmotný majetek firmy,
získáte přehled o pohybu osob
a kontrolu přístupu ke chráněným
informacím.
• Přehled o událostech kdekoli
• Notifikace událostí
• Integrace do komplexních řešení
• Mapy přístupových míst
• Intranetový klient
• Snadné filtrování událostí
• Libovolné rozšiřování
• Jednotná databáze ANeT

Flexibilita systému  Přístupový systém ANeT Guard

vysokou flexibilitu SW i HW systému.

umožňuje

Certifikace systému kontroly vstupu  Certifikace

NBÚ pro použití k
ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení "přísně
tajné".
Libovolné rozšiřování  systém

je navržen jako stavebnice, jejímž
základem je řídící jednotka, která je schopna ovládat velké množství
vstupních i výstupních zařízení.
Notifikace událostí  díky včasné

notifikaci událostí s přesným
určením místa a typu alarmu je zajištěna vysoká míra zabezpečení a
uživatelský komfort.

• Přehledný seznam zařízení
• Vazby k osobám
• Hromadná nastavení
• Hierarchická práva
• Různé typy karet
• Přehledné reporty
• Přiřazení kamer

ANeTGuard 9.5
Zóny

Díky možnosti slučovat přístupová místa do zón lze
přiřazovat přístupová práva celým skupinám
přístupových míst. Lze pracovat například s funkcí
antipassback a zabránit tak opakovanému vstupu
do zóny, aniž by zní uživatel předtím vystoupil.
Časové modely

Pomocí grafické nebo textové editace můžeme
zadat minutové nebo čtvrthodinové modely.
Je možné definovat úseky pro všední dny
v týdnu (po-pá), víkendové dny (so-ne) a pro
svátek.
ANeTWebGuard 9.5

Prostřednictvím Web klienta máte přístup k datům
odkudkoli. Komfortní uživatelské rozhraní umožňuje
každodenní práci se základními funkcemi
přístupového systému (přehled událostí, filtry,
poslední průchody atd.).
Proč přístupový systém ANeTGuard?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neomezený počet uživatelů
neomezený počet snímačů a přístupových mechanismů
monitorování událostí a průchodů osob
výpis událostí pro zařízení, osoby, střediska...
definice přístupových modelů s přesností na minutu
nastavení přístupových práv osob
nastavení intervalů automatického odblokování dveří
přiřazení přístupových rolí středisku nebo osobě
napojení na externí systémy (EZS, EPS)
přístupové zóny včetně vnořených zón
definování a vytváření přístupových modelů
možnost definice přístupové role
snadná integrace s ostatními systémy
přístup k událostem odkudkoli
notifikační služba
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