בקרת כניסה

פתרונות בקרת כניסה חכמים הנותנים מענה לכל צורך שלכם
ברמת האבטחה הגבוהה ביותר
מערכות בקרת הכניסה של  ,Synerionמספקות פתרונות מתקדמים לניהול
הרשאות הכניסה והיציאה מהארגון ומאתרים מוגדרים ,במטרה למנוע כניסה
של מי שאינם מורשים ,והן מהוות חלק אינטגראלי ממערך האבטחה של
הארגון.
מערכות בקרת הכניסה משתלבות באופן מלא עם מערכת הנוכחות ,תיק
העובד ,ומערכת השכר של  ,Synerionחוסכות את הצורך בהקמה כפולה של
נתוני העובד ומאפשרות זרימת נתונים בין המערכות.
פתרונות בקרת הכניסה שלנו כוללים ,תוכנות ,מגוון בקרי כניסה ,מגוון קוראים
ביומטריים ,קוראי קרבה ,קוראי בלוטות' ,כרטיסים מוצפנים ועוד ,כמו גם
פתרונות נעילת אינטרלוק לניהול חדרים נקיים.
המערכות שפותחו בישראל ומיוצרות ע"י חברת  ,Rosslareמאפשרות
שליטה על דלתות ה כניסה  /יציאה ,חדרי שרתים ,מחלקות פיתוח וכל אזור
שברצונכם לבקר את הנכנסים אליו :בקרת מעליות ,בקרת מחסומי כניסה
לחניונים ,קישוריות למערכות גילוי אש ,בקרי כניסה עם מערכות וידאו
 ,NVR-DVRמצלמות לזיהוי מספרי רישוי של רכבים –  LPRלחניונים ,וניהול
מערכת מרכזית לחברות הפזורות באתרים פיזיים שונים.
ב Synerion -תמצאו פתרון כולל לדרישות בקרת הכניסה שלכם ,עד 30,000
או  100,000מורשים (בהתאם לסוג הבקר) כולל מודול מבקרים .החל
מאביזרים כגון מנעולים ,מצלמות ,מחסומים ,אזעקה וכד' ,דרך בקרים
ומערכות ניהול הרשאות כניסה ,ועד למערכות ניהול זמן ונוכחות עובדים,
והכל תחת מטריית השירות המרכזית והמקצועית שלנו.

יתרונות מערכות בקרת כניסה:
• הקמת  /גריעת עובד בתוכנת הנוכחות,
מעדכנת באופן אוטומטי את מערכת בקרת
הכניסה.
• זרימת תנועות כניסה ויציאה למערכת
הנוכחות באופן אוטומטי ורציף.
• מידע עדכני על מיקום עובדים בכל רגע נתון.
• קוראים ביומטריים המאפשרים שמירה על
פרטיות המשתמשים.
• קוראי בלוטות' – טווח של עד  12מטר.
• קוראים מרובי טכנולוגיות  -כולל הצפנה.
• קוראי כרטיסים וקוראי קודן מאובטחים
ומוצפנים .DESFire EV1
• זיהוי אוטומטי של כל בקר חדש בעת
התקנתו.
• מנגנון  tamperאופטי לאבטחת קוראי
קירבה והתראה במצב חבלה בהם.

בקרת כניסה

מערכות בקרת הכניסה מאפשרות
ניהול מודולארי

ניהול מודולארי של מערכות בקרת כניסה מרושתות ,עד  100,000מורשים ועד
כ 10,000 -דלתות ,הניתנות גם להפעלה מקוונת.

שליטה מרכזית

מערכות שליטה מרכזית לארגונים הפועלים באתרים מבוזרים בארץ ובעולם ,עד
 100,000משתמשים בכל אתר.

מודול מבקרים

מודול מבקרים לניהול תנועת אורחים ,כולל הפקת דוחות.

ארכיטקטורה

בסיס נתונים ( SQLאופציה – )SQL Express
ארכיטקטורת  Client/Serverהמאפשרת גישה למערכת ממסופים שונים ברשת
מקומית( .ניתן להתקין עד  30עמדות )Client

תמיכה במגוון בקרי
כניסה

תמיכה במגוון בקרי כניסה,AC-215IP, AC-225IP, AC-425IP, AC-825IP :
המאפשרת שילוב וסינכרון בקרים מדגמים שונים העונים לצרכים נקודתיים.

בקרי כניסה מדגם
AC-825IP

בקרי כניסה מדגם  AC-825IPהכוללים מצלמות ומערכות וידאו ממוחשבות
 Vitraxו ,Audio -הפועלות כמערכת משולבת עם תוכנת בקרת הכניסה
 ,AxTraxומאפשרות הקלטה בבקר ובמחשב ,וצפייה ב"תמונות קופצות"
במערכת בקרת הכניסה.

מבחר קוראים

מבחר גדול של קוראי כרטיסי קירבה ,קוראי קירבה מוצפנים ,קוראים בשילוב
קודנים ,קוראים ביומטריים ,כולל קוראי טביעת אצבע ,קורא עם זיהוי פנים ועוד,
כמו גם שילוב בין אמצעים שונים ,ליצירת אבטחה כפולה.

מפה גראפית

מפה גראפית המציגה פתיחת דלתות בזמן אמת ומתריעה על "דלת מוטרדת",
לזיהוי פריצות במערך האבטחה.

בסיס נתונים משותף

בסיס נתונים משותף בין מערכת בקרת הכניסה לתוכנת הנוכחות ,המאפשר
הקמת עובדים במקום אחד ,תוך זרימת מידע בין המערכות.

קריאה רציפה

קריאת נתוני נוכחות העובדים באופן רציף ממערכת בקרת הכניסה ,כולל סינון
יציאות להפסקה וכד'.

הפקת תגים

מודול לעיצוב והפקת תגים ,כולל חיבור לכלל המדפסות הקיימות.

תועלות עיקריות
חומרה איכותית

חומרה איכותית בטכנולוגיית  Flash Memoryמתקדמת המאפשרת שדרוג
החומרה מרחוק.

ניהול מערכת

פתרונות ניהול מערכת ,דיווח ,גיבוי ועוד ,ידידותיים למשתמש ,המאפשרים
הפעלה באופן אינטואיטיבי.

שפות

תמיכה ב 12 -שפות ,כולל עברית.

גמישות

גמישות והתאמה לצרכים הגדלים של הארגון.

התקנה מקצועית

התקנת מערכות כולל חומרה וחיבור למערכות אזעקה וגילוי אש ,ע"י צוות
מקצועי של .Synerion

רח' בזל  ,25קריית אריה ,פתח תקוה ,טל03-5682222 .
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