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Zavarujte se pred
Power Attendance je varna, razširljiva in prilagodljiva rešitev kontrole pristopa.
vstopom nepooblaščenih Odprt sistem visokokakovostne in zelo zmogljive dostopne kontrole temelji na
oseb
intuitivno delujoči programski opremi ter preizkušeni strojni opremi. S kontrolo
pristopa boste lahko nadzorovali vsa vrata enega objekta na enem mestu.

Kontrola pristopa

Seznam dogodkov

Pravice pristopa

Prilagodljiva rešitev

Katere težave izdelek
rešuje in kako?

Popoln nadzor

Power Attendance, kontrola pristopa, omogoča, da imate pod nadzorom vse, kar se dogaja
v vaši stavbi ali poslovnem prostoru. Sistem omogoča pregled trenutnega dogajanja z
zadnjimi dogodki, stanjem mreže, odprtimi in zaprtimi vrati, poročili napak, številu izstopov
in vstopov ter drugimi funkcijami. Sistem beleži vse dogodke posameznega uporabnika,
tako je nadzor nad pristopi v vse prostore pregleden in enostaven.

Pravice pristopa

S pomočjo sistema za kontrolo pristopa lahko v realnem času nadzirate in upravljate
pristopne pravice uporabnikov, tako da sami določite, kdo in kdaj lahko odpre določena
vrata. Posameznemu uporabniku lahko pravico za dostop dodelite za daljši čas ali pa mu jo
podelite samo takrat, ko jo potrebuje. Možnosti prilagoditev je veliko zaradi odlične strojne
opreme. Zanesljivost delovanja je zagotovljena preko storitev v oblaku, do katerih lahko
dostopate od kjer koli in kadar koli.

Rešitev po meri

Stanovanjski objekt, manjše podjetje ali večja organizacija, rešitev je na voljo vsem
uporabnikom, ki želijo imeti varen in nadzorovan dostop do svojega stanovanja, poslovnega
prostora, skladišča, poštnega nabiralnika ali omarice delavca. Sistem lahko prilagodite na
samodejno zaklepanje in odklepanje ali preko centrale s pomočjo programske opreme.
Vrata ali zapornice lahko odpirate tudi preko sms-sporočila, klica ali aplikacije.

Povezljivost z ERP

Prednost rešitve je integracija s poslovnoinformacijskim sistemom Business Central, ki je
tako vpeta v celoten poslovni in proizvodni proces podjetja. Dostopi so poenoteni glede na
vlogo in pravice v podjetju ali konkretno akcijo, recimo dovoljen dostop do skladišča ob
izdaji delovnega naloga, izstop iz stavbe ob izdaji potnega naloga itd. Rešitev je plod
lastnega razvoja in je zato popolnoma prilagodljiva glede na specifike poslovanja podjetja.

+ Odklepanje, zaklepanje
in blokiranje vrat prek
programske opreme

+ Takojšnje uveljavljanje
spremenjenih pravic
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+ Manj porabe
električne energije

+ Čitalci so opremljeni s
tehnologijo NFC

