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MC16-PAC
Strefowy kontroler dostępu i automatyki

SSP SSWiN

NVR/DVR

 

Skalowalny system kontroli dostępu, 
bezpieczeństwa i automatyki klasy Enterprise

LAN/WAN*

Stacje robocze systemu Rejestratory NVR/DVRKamery ONVIF
•	obsługa	systemu	z	poziomu	wielu	stacji	roboczych
•	opcja	logowania	przez	usługę	Active	Directory
•	partycje	logiczne	systemu	zarządzane	przez	osobnych	operatorów
•	monitorowanie	systemu	online
•	zdalne	sterowanie	dostępem	i	innymi	funkcjami	systemu
•	rejestracja	działań	operatorów
•	zarządzanie	użytkownikami	bez	przerywania	pracy	systemu

Kontrola dostępu 
i automatyki budynkowej

•	obsługa	przejść	przewodowych
•	obsługa	przejść	bezprzewodowych		
RACS	5	AIR	(ROGER)

•	obsługa	przejść	bezprzewodowych		
APERIO	(ASSA	ABLOY)

•	rejestracja	czasu	pracy
•	raportowanie	stanów	automatyki
•	sterowanie	automatyką	z	poziomu	terminali	
systemu

•	możliwość		definiowania	uprawnień	do	
dowolnych	funkcji

•	sceny	świetlne
•	integracja	sprzętowa	z	systemem	alarmowym	
	

•	prezentacja	stanu	systemu	alarmowego	na	
terminalach	kontroli	dostępu

•	sterowanie	stanem	systemu	alarmowego		
z	poziomu	terminali	dostępu

•	integracja	sprzętowa	z	systemem	p.poż.
•	wielofunkcyjne	wejścia	parametryczne	w	tym		
Dual	Wiring

•	wielofunkcyjne	wyjścia	z	rozróżnieniem	
priorytetu	i	sposobu	modulacji

•	możliwość	definiowania	globalnych	akcji	
w	systemie	w	odpowiedzi	na	wystąpienie	
wybranych	zdarzeń

•	sterowanie	zasilaniem	elektrycznym	za	
pośrednictwem	czytnika	z	kieszenią

Kontrola automatyki budynkowej

•	obsługa	rejestratorów	HIKVISION
•	obsługa	rejestratorów	DAHUA
•	obsługa	rejestratorów	BCS	LINE
•	podgląd	na	żywo	obrazu	z	kamer
•	podgląd	filmów	i	zdjęć	zapisanych		
w	rejestratorach

•	podgląd	na	żywo	z	kamer	IP		
zgodnych	ze	standardem	ONVIF

•	raportowanie	stanów	automatyki
•	sterowanie	automatyką	z	poziomu	terminali	systemu
•	możliwość	załączenia	wymogu	autoryzacji	dla	dowolnej	
akcji	wykonywanej	w	systemie

•	sceny	świetlne
•	wielofunkcyjne	wejścia	parametryczne	w	tym	Dual	Wiring
•	wielofunkcyjne	wyjścia	z	rozróżnieniem	priorytetu		
i	sposobu	modulacji

•	możliwość	definiowania	globalnych	akcji	w	systemie		
w	odpowiedzi	na	wystąpienie	wybranych	zdarzeń

•	sterowanie	zasilaniem	elektrycznym	za	pośrednictwem	
czytnika	z	kieszenią

*Nominalne działanie systemu jest gwarantowane w wyizolowanej fizycznie sieci LAN. Praca systemu w innych rodzajach sieci jest możliwa, ale uzależniona od wielu czynników            
  występujących  w danej sieci i nie jest objęta gwarancją producenta.

LAN/WAN*

Baza danychSerwer komunikacji Serwer integracjiKontroler wirtualny Integracje wbudowane

Kontrola dostępu do szafek i schowków

•	kontrola	dostępu	do	szafek	i	schowków
•	obsługa	zamków	przewodowych
•	obsługa	wielu	szafek	z	poziomu	wspólnego	czytnika

Kontrola dostępu 
w windach klasycznych

•	obsługa	64	pięter
•	czytnik	montowany	w	kabinie
•	harmonogramy	dostępu
•	kalendarze	wyjątków

Kontrola dostępu w windach 
systemu DCS (KONE)

•	obsługa	128	pięter
•	rozróżnienie	typów	przywołania	windy
•	obsługa	terminali	poza	kabiną	windy
•	obsługa	terminali	w	kabinie	windy
•	harmonogramy	dostępu
•	kalendarze	wyjątków

•	serwerowa		
MS	SQL	Server

•	plikowa		
MS	SQL	Compact

•	usługa	systemu	Windows
•	obsługa	komunikacji		
z	kontrolerami	systemu

•	ciągły	proces	pobierania	zdarzeń	
i	aktualizacji	rejestru	zdarzeń

•	obsługa	komend	i	poleceń	zdalnych
•	szyfrowana	komunikacja

•	usługa	systemu	Windows
•	komunikacja	w	technologii	
WCF

•	API	do	bazy	danych	systemu
•	API	do	poleceń	zdalnych
•	API	do	zarządzania	
użytkownikami	systemu

•	strefy	obwodowe
•	obsługa	obiegu	wypożyczenia
•	obsługa	punktów	sprzedaży	
(PoS)

•	integracja	z	oprogramowaniem	
VMS	XProtect	(MILESTONE)

•	integracja	z	systemem	
alarmowym	INTEGRA	(SATEL)

•	integracja	z	systemem	
alarmowym	GALAXY	DIMENSION	
(HONEYWELL)

VISO ST
Standardowa	wersja	programu	
do	konfiguracji	i	obsługi	
systemu	RACS	5

VISO LT
Uproszczona	wersja	programu	
do	konfiguracji	i	obsługi	
systemu	RACS	5

VISO WEB
Aplikacja	webowa		
do	obsługi	systemu	
RACS	5

VISO MOBILE
Aplikacja	mobilna		
do	obsługi	systemu	
RACS	5

VISO EX
Licencjonowany	program	do	
konfiguracji	i	obsługi	zaawan-
sowanej	wersji	systemu	RACS	5
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Rozwiązania	
systemowe

Zarządzanie 
kluczami

Zestawy 
kontroli dostępu

Obsługa pokoju 
hotelowego

Bezprzewodowa kontrola 
dostępu

Rejestracja czasu pracy 
i obecności

Monitorowanie obiegu 
wyposażenia

Integracja z systemem 
wind DCS (KONE)

Obsługa 
parkingów 

Integracja z systemem alarmowym INTEGRA 
(SATEL) i GALAXY DIMENSION (HONEYWELL)

Identyfikacja 
mobilna

Integracja z rejestratorami HIKVISION, DAHUA, BCS LINE 
i oprogramowaniem VMS XProtect (MILESTONE)

Integracja z zamkami bezprzewodowymi 
APERIO (ASSA ABLOY)


