Net2 adgangskontrol - Hvorfor anvende adgangskontrol?
Hvorfor skaffe sig af med nøgler?
Adgangskontrol sørger for, at du har styr på hvem, der får adgang til din
bygning.
Det kan nøgler også gøre, så hvad er forskellen?
Når du taber en nøgle har du både udgiften til - og ulejligheden med
- at få låsen og alle andre nøgler udskiftet. Eller du må acceptere, at din
bygning ikke længere er sikker.
Med adgangskontrol skal du ganske enkelt bare gøre et kort eller en tag
fra systemet ugyldigt. Du behøver ikke at udskifte lås eller nøgler.
Din bygnings sikkerhed er altid intakt.

Hvorfor anvende pc-baseret
adgangskontrol?
Central kontrol, alle døre kan kontrolleres fra et sted
Rapportering: Der genereres en hændelse hver gang der
anvendes et kort eller en tag for at få adgang
Fuldstændig fleksibilitet: adgang kan gives til brugere alt efter
tid og sted

Hvad er fordelene ved central kontrol?
Komplet kontrol over systemet fra dit skrivebord
Brugere tilføjes og får øjeblikkeligt de adgangsrettigheder, som du giver lov til
Individuelle adgangsrettigheder kan ændres med det samme vha. opdateringer ved dørene
Overskuelig software - i stil med Windows Stifinder - gør alle opgaver nemme og hurtige at udføre
Kort og tags kan gøres ugyldige; hvis nogen forlader stedet uden at levere deres tegn tilbage kan
man ganske enkelt bare formene brugeren adgang til systemet

? Hvad betyder “Fuldstændig fleksibilitet”?
Brug af tidszoner gør, at du enten kan give eller formene en eller flere personer adgang til forskellige døre inden for bestemte tidsintervaller.
Hvorfor? Måske ser du helst, at fabrikspersonalet kun har adgang inden for de almindelige åbningstider. Fabrikspersonalet har f. eks adgang fra kl. 8-18
og dørene til kontoret er derfor indstillet til kun at være åbne mellem kl. 9 - 17.30 for denne brugergruppe.
Tidszoner kan oprettes til bestemte tidspunkter af dagen.
Helligdage kan indtastes og personalets tilladelse til at komme ind eller ej kan indstilles derefter.
Udstedelsen af kort er gjort enkel. Hvis en afdeling er indstillet med en tidszone på kl. 9-17.30 for kontoret, vil et udstedt kort til en bruger i denne
afdeling, automatisk kun give adgang inden for dette tidsrum.

Så nemt er det at anvende Net2!
Hvis du ønsker at få mere at vide om Net2’s effektive egenskaber, så læs videre her.

? Hvad kan rapportering gøre for mig?
Hændelses-vinduet gør det muligt, at se hændelser idet de sker - online.
Med et enkelt blik på din pc kan du se “hvem der er inde i dag”.
Du kan se hvis der er gjort forsøg på uautoriseret adgang, enten ved at bryde ind eller ved at bruge et
ugyldigt kort.
Standardrapporter følger med softwaren.
Rapporteringsguide, der hjælper dig med at oprette brugerrapporter.
Standardrapporter kan vise alle begivenheder inden for en fast tidsramme, en brugers sidste position og
meget mere.

Teknisk afdeling

Evakuering og mønstringsrapportering
Evakuering og mønstringsrapportering er en måde hvorpå personalet kan tjekke ind på fra
et centralt sted, hvis en alarm har lydt og bygningen skal evakueres.
Salg
En læser befinder sig på et sikkert sted, det kan f. eks. være i en portnerbolig
Et evakuerings-/mønstringsrapport genereres på pc’en ved mønstringsstedet og viser,
hvem der befandt sig i bygningen, da alarmen lød
Personalet læser deres kort i læseren på mønstringsstedet

Administration

Net2 rapporteringen opdaterer til “sikker” status for de personer, der har læst deres kort
Med et enkelt blik kan du kontrollere hvem der blev registreret på mønstringsstedet og
hvem der stadig mangler at gøre det

Tidsstyring er en simpel flextidsregistrering
Tidsstyringen bruges til at registrere enkelte tidspunkter og tilstedeværelse.
Viser antallet af arbejdstimer for hver medarbejder
Der skal anvendes dedikerede læsere (uafhængige af dørlæsere) til tidsstyringsfunktionerne
Men blot en enkelt blik kan man se hvem der er på kontoret, hvem der arbejder udefra eller hvem
der er på ferie
Indtast antallet af feriedage per medarbejder: tidsstyringen viser hvor mange dage, der er tilbage at
holde ferie i
Medarbejdere, der arbejder hjemmefra kan logge ind via et netværk
Tidsstyringsdata kan eksporteres som en CSV-fil og kan f.eks. bruges som oversigt til lønningslisterne

!

Integrering af tyverialarm

Net2 kontrollerer ikke kun adgangen til din bygning, den kan også slå tyverialarmen til og fra hvis det er
nødvendigt.
De brugere, der har tilladelse til at slå alarmen fra identificeres, når de benytter Net2 softwaren.
Hvis en systembruger, der ikke har tilladelse til at slå alarmen fra ankommer tidligt, formenes de ganske
enkelt adgang til bygningen. Uden yderligere besvær!
Når bygningen forlades kan alarmen igen slås til ved at fremvise et gyldigt kort til den læser, der er sat op til
dette formål.
Net2 passer sammen med stort set alle tyverialarmer. Integrering af tyverialarmer mindsker risikoen for falske alarmer og unødvendige udrykninger.

Flere arbejdsstationer
Net2 giver mulighed for, at mere end en pc kan styre systemet.
I eksemplet oven for har 3 afdelinger adgang til systemet.
Teknisk afdeling: Afdelingslederen har mulighed for at udstede eller annullere kort og han kan anvende
rapporteringsvinduet til at se, hvem der er inde og hvem der ikke er.
Salg: Salgschefen har mulighed for at udstede og annullere kort og han kan anvende rapporteringsvinduet
til at se, hvem der er inde og hvem der ikke er.
Administrationen udsteder midlertidige dagskort til gæster. Ændringer af adgangsniveauerne for de
forskellige afdelinger og personaleenheder foretages løbende. En alarm vil lyde hvis der foretages forsøg
på uautoriseret adgang.

Grafisk oversigt
Grafik funktionerne gør det muligt for operatører at overvåge begivenheder omkring området ved hjælp af
blot et blik.
Grafik funktionen giver en visuel præsentation af installationen, komplet med dørenes placering og
information om status på døre i realtid
Grafik funktionerne giver brugeren besked hvis døren forsøges forceret eller uautoriserede forsøg finder
sted, samt hvornår de finder sted; dette sikrer en hurtig reaktion for
dem, der overvåger stedet

Fjernsites
Net2 kan anvendes til at kontrollere adgang til Remote Sites med ved at bruge et ISDN-modem eller TCP/IP (Lokal
-LAN- eller Wide Area Network forbindelse- WAN).
Dette giver mange fordele:
Hvis området ligger langt væk fra hovedkontoret og ikke er bemandet hele tiden, kan adgang kontrolleres fra
hovedkontoret gennem denne forbindelse.
Du kan formene en bruger adgang fra et Remote Site; effektivt og med det samme
Du kan udstede kort til et Remote Site; effektivt og med det samme
Site Manager softwaren gør det muligt at administrere adskillige Remote Sites
Du kan udstede kort til Remote Sites på præcis samme måde som på hovedkontoret

Nye tastaturer, læsere og udgangsknapper
Vores nye udvalg af Net2 læsere, tastaturer og udgangsknapper kan nu erhverves. Flot ydeevne kombineret med stilfuldt design:

Tastaturer i TOUCHLOCK K-serien

Rustfri ståltastaturer i
TOUCHLOCK K-serien

PROXIMITY P-serie læsere

E-serie UD-tryk

Sammen med TOUCHLOCK ‘K seriens’ tastaturer og ‘P seriens’ PROXIMITY læsere, har
vi nu introduceret KP seriens PROXIMITY tastatur med kombineret PIN-kodetastatur
og Proximity læser. KP seriens tastaturer fås i KP50 og KP75 versionerne (dog ikke
i rustfrit stål). E seriens UD-tryk tilfører en Paxton Adgangsinstallation et stilfuldt
design!

Net2 funktioner, som vi ikke har nævnt
Integration af IP-kameraer: se optagelser fra området omkring din bygning i
realtid
Anti-pass back: Global, logisk og tidsindstillet
Integration med tredjepartslæsere; biometrisk, håndfrit og chipkort - f.eks. Mifare
Acancerede Triggers & Action funktioner giver kontrol over elevatorer, belysning, varme og meget mere
Link til brandalarmsystem, oplåser automatisk alle døre, som er udpegede som branddøre, i tilfælde af
brandalarm
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