
VidAccess

PEŁNY OPIS

VidAccess  to  rozbudowane  oprogramowanie  do  kontroli  dostępu  zapewniająca  pełną  elastyczność
projektowania i obsługi systemu w celu osiągnięcia jego pełnej wydajności i spełnienia określonych wymagań
projektanta. Dzięki skalowanym, przyszłościowym rozwiązaniom oraz bogatemu zestawowi zaawansowanych
funkcji, umożliwia łatwą konfigurację i pracę. 
Możliwości programu VidAccess wykraczają poza konwencjonalne rozwiązania dla systemów kontroli dostępu,
łącząc unikalną technologię RFID z  identyfikacją biometryczną .  Dzięki  intuicyjnemu,  łatwemu w użyciu
graficznemu interfejsowi użytkownika w prosty sposób spełnia wszelkie postawione mu zadania, kompleksowo
zabezpieczając  małe  i  duże  przedsiębiorstwa.  VidAccess  jest  przeznaczony  do  zarządzania  wszystkimi
panelami kontroli dostępu VIDICON serii VC oraz autonomicznymi terminalami kontroli dostępu. VidAccess
udostępnianiany jest  na zasadach bezpłatnej  licencji  na użytkowanie i  nie wymaga klucza sprzętowego.
Dostarczany  jest  wraz  z  zakupionymi  kontrolerami.  Oprogramowanie  służy  zarówno  do  konfiguracji  jak
i  zarządzania  całym  systemem.  Jest  to  potężne  narzędzie  pozwalające  na  monitorowanie   w  czasie
rzeczywistym zarówno pracowników jak i miejsca pracy.
Program jest prosty w obsłudze, założeniem podczas jego powstawania było, aby poprawne skonfigurowanie



systemu było możliwe przez osoby nie mające doświadczenia w tej dziedzinie,  było szybkie, a nadmiar
przycisków, okienek, funkcji nie prowadził do zagubienia się użytkowników.

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU

Darmowa licencja
Proste i intuicyjne menu, szybkie skróty do typowych operacji
Rozbudowana obsługa systemu kontroli dostępu:
- Poziomy dostępu
- Strefy czasowe
- Anti-passback
- Śluza
- Otwarcie za pomocą wielu kart
- Pierwsza karta otwiera
- Dowolna karta otwiera
- Lokalizacja personelu
- E-mapa (integracja z CCTV - weryfikacja wizualna)
- Monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym z ikoną stanu drzwi
- Wyświetlanie kart personelu ze zdjęciem
- Zdalne otwieranie i zamykanie drzwi
- Limity personelu w pomieszczeniu
- Czarna lista kart
- Hasła przymusu
- Identyfikacja dwustronna
- Automatyczna blokada czytnika
- Status kontrolerów OnLine
- Raporty zdarzeń z dostosowaną wyszukiwarką
- Indywidualna konfiguracja drzwi
- Wbudowane narzędzie do rejestracji odcisków palców
- Obsługa wej./wyj. alarmów: pożarowego, SSWiN, dym/gaz i manualnego
Kontrola dostępu do wind
Rejestracja i kalkulacja czasu pracy (zarządzanie zmianami)
Kontrola trasy i czasu patrolu ochrony obiektu
Zarządzanie harmonogramem spotkań w salach konferencyjnych
Kopia zapasowa bazy danych jednym kliknięciem
Rejestracja wszystkich zmian systemowych


