Sikkerhet & komfort

Adgangskontroll

Et revolusjonerende adgangskontroll system
spesielt designet for bruk i leilighetskomplekser

Sikkerhet & komfort – lett å bruke – enkel installasjon
"HEXACT er et revolusjonerende adgangskontroll system
spesielt designet for bruk i leilighetskomplekser"

Fordeler med Hexact
Meget enkel installasjon

Enkel oppdatering

Kostnadsbesparende

Prox-leser kan monteres som stand-alone system eller
integreres mot eksisterende dørstasjon. Meget enkel
installasjon og oppstart av sentralen.
Selve databasen oppdateres via Internett, ingen software
installasjon eller oppdaterings problemer på PC’en lenger.
For å oppdatere databasen logger man seg på en server i
Frankrike fra hvilken som hels Windows PC. All informasjon
blir sikkerhetskopiert på en server i Frankrike, så selv om
administrator slutter mister enn ikke noe informasjon over
databasen. Programmet registrerer automatisk farge på den
elektroniske brikken så det skal bli lettere å administrer
brikkene.
En trenger ikke noen telefonlinje eller modem. Administrator
trenger ikke å være på anleggsstedet for å programmere
brikker. Brikken kan programmeres på kontoret til
administratoren og sende denne nye brikken i posten.
Systemet tillater å erstatte mistet brikke, så når beboer
bruker den for første gang slettes den gamle brikken. Gamle
brikker virker da ikke lenger.

Enkelt å bruke

Programmet er veldig enkelt å bruke. Mer enn 5.000.000
brikker er solgt over hele verden. RF (radio frekvens) brikker
er også tilgjengelig.

Høy sikkerhet

Brikkene kan ikke kopieres og er vandalsikre. Log oversikt
av sentral kan fåes via en programmeringsterminal. Bare en
autorisert person kan få tilgang til programvaren.

Oversikt over Hexact utstyr

Sentral

Nøkler og programmeringsterminal

Prox-leser

Funksjoner


Oppdatering av brikker gjøres via internett: elektroniske brikker kan administreres fra enhver PC som er koplet til
internett:
o Programmering fra selgers kontor, brukers kontor eller hjemme ifra (eneste krav er programerings- terminal,

PC

og internett tilgang)
o
o
o
o
o













Det er automatisk sikkerhetskopiering av databasen på en server i Frankrike.
Software oppdatering skjer automatisk.
Programvaren kjører helt avskilt ifra den aktuelle PC’en og installert programvare på denne kan ikke forstyrre eller
ødelegge databasen.
Databasen er også tilgjengelig for distributør for teknisk support som kan svare på eventuelle spørsmål.
Hvis administrator for programvaren slutter blir aldri databasen mistet.

Programvaren gjenkjenner automatisk farge på brikke for enklere administrasjon (Opptil 11 farger finnes)
HF (radio frekvens) brikker er tilgjengelig.
Programvaren er enkel å bruke.
Oppstart av anlegget er veldig enkelt: installer sentral og bruk en programmert brikke som tilhører dette anlegget mot
prox-leser og installasjonen er ferdig.
En trenger ikke å være ved døren for å programmere brikker. Programmer brikken på kontoret og send den i posten til
beboer som ønsket en ny. Enkelt og økonomisk.
Brikker er kopibeskyttet for å gi høy sikkerhet.
Hendelse log er tilgengelig.
Kun autoriserte personer som har tilgang til programvaren via bruker-id/passord kan administere databasen.
Hvis noen mister en brikke kan en ny brikke erstatte den gamle. Første gang den nye brikken brukes på prox-leser sletter
den automatisk den gamle som ikke vil virke lenger. Bytte av eventuelle mistede brikker blir mye billiger enn å bytte
tradisjonelle nøkler som også for høy sikkerhet må bytte låsesylindere og alle nøkler.
Kostnadsbesparende: ingen telefonlinje nødvendig.
Adgangskontroll kan integreres i eksisterende panel eller som stand-alone system.

