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ACIDIX е компютърно-управлявана система за сигурност, предлагана от КРУС
Електроник
–
тя включва в себе си системите за контрол на достъп, охрана, отчитане на работното
време, разплащане и енергоспестяване. Отличава се с висока надеждност и гъвкавост,
подходяща за офиси, производствени сгради, банки и търговски обекти, складове,
жилища и др. За идентификацията на служители, гости и автомобили използва
безконтактни RFID идентификатори с много висока надеждност, износоустойчивост и
висока степен на защита.
КРУС Електроник
предлага три различни варианта на RFID идентификатори – стандартни само за четене,
с криптиран достъп и възможност за запис на допълнителна потребителска
информация и RFID идентификатори за четене от няколко метра разстояние. Като
външен вид стандартно се предлагат RFID идентификатори с размери на кредитна
карта за хоризонтално и вертикално разположение на оформлението на пропуска,
Clamshell вариант само за вертикално разположение на оформлението и
ключодържател. По заявка на потребителя е възможна доставката на идентификатори
в друго изпълнение - пластмасови часовници, дискове, цилиндри, миниатюрни ампули и
т.н. Новост в идентификацията на хора и автомобили е използването на пасивни RFID
карти или стикери, които се четат от разстояния от 3 до 9 метра. За МПС се използват и
активни радио-идентификатори от типа „Дистанционно за МПС”, които имат обхват на
действие на открито до 50 м. и са с „плаващ” код за по-висока сигурност.

Основни функции на ACIDIX системата
- идентифицира служителите, посетителите и МПС по техните безконтактни
електронни идентификатори и им разрешава или отказва достъп до определени точки
за преминаване в зависимост от предварително зададени ограничения по време и място;
- нова и съвременна функция по реализиране на контрола на достъпа на
автомобили на базата на високо-ефективно разпознаване на регистрационните им
номера;
- изпълнява функции по електронна охрана на помещения с възможност за локално,
групово и дистанционно управление от операторите и потребителите на системата или
автоматично от компютъра по предварително зададен времеви график;
- дава възможност за административен контрол на присъствията, отсъствията и
закъсненията, както и за индивидуално отчитане на отработеното време на
служителите – в този смисъл системата реализира всички функции по отчитане на
работното време, като в нея са заложени спецификите на българското трудово
законодателство;
- поддържа се импорт и експорт на данни с всички популярни програми за
управление на човешките ресурси;
- поддържа архив на регистрираните събития и дава голямо разнообразие от
стандартни и потребителско дефинирани справки в базата данни;
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- автоматизира попълването на дневника за посетители, като наличието на
„посетителски” карти дава възможност за ограничаване достъпа на външните лица
само до позволените зони, при определени служители или в определени времеви
интервали;
- реализира без-налично разплащане в хранителни и търговски обекти на
територията, обхваната от системата, за служителите с идентификационни карти;
- системата ACIDIX е интегрирана със съвременните видео-системи за наблюдение
и разпознаване на регистрационни номера на ППС;
- интегрираната система ACIDIX използва съвременни комуникационни технологии,
което позволява изграждане на единен център за дистанционно наблюдение и
управление на множество контролирани обекти;

Изтегли пълното описание на ACIDIX като PDF

ПЪЛЕН КАТАЛОГ С ЦЕНИ...
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