Proč říci ANO
přístupovým systémům
K
Avai
dost
lable
ání
zde!!
here

”Mám větší
kontrolu“
Správce, Facilities manažer

“Ztracené karty
nejsou problém.”
Trainee, brigádník

“Karty jsou
tak pohodlné.”
Zaměstnanec

“Překvapivě nákladově
efektivní řešení.”
Ředitel
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Přístupový systém
Vyvinut přímo pro Vás!

Mysleli jste si, že
nemůžete mít systém
přístupový systém?
Zamyslete se nad tím
ještě jednou.
SMARTair™ je
koncipovaný přímo
pro Vás.

SMARTair™ nabízí větší kontrolu
∙∙ Rozhodujte a měňte, kdo bude vstupovat do
kterého prostoru
∙∙ Získejte přehled o tom, kdo, kde a kdy byl
SMARTair™ nabízí pohodlí
∙∙ Snadno měnitelná přístupová práva pro
uživatele a dveře
∙∙ Bezkontaktní otevírání s bezpečnou technologií
∙∙ Ztracené karty se dají snadno vymazat

Jak systém funguje

SMARTair™ řeší problém se ztracenými klíči
∙∙ Snadné vymazání uživatelů nebo ztracených
karet prostřednictvím vašeho webového
prohlížeče
∙∙ Není nutná žádná instalace softwaru nebo
speciální počítač
SMARTair™ nabízí úspory nákladů
∙∙ Snadná a rychlá instalace bateriových
elektronických vnitřních dveří
∙∙ Není nutná žádná instalace softwaru
∙∙ Nejsou nutné žádné kabelové rozvody nebo
drahé přípoje connections

Změna přístupových práv
∙∙ Snadno měnitelná přístupová práva, přidávání
nebo mazání karet nebo výběr časových plánů
Připojení
LAN

Hlavní
ovládač

Nástěnné
aktualizační
zařízení
Uživatel

Uživatel

Vstupní dveře s kontrolovaným přístupem
∙∙ Rychlá aktualizace uživatelských práv na kartě
prostřednictvím nástěnného aktualizačního
zařízení

Vnitřní dveře s kontrolovaným přístupem
∙∙ Uživatel otevírá dveře přiložením karty,
přístup je zaznamenáván na kartě
∙∙ Dveře vybavené bateriovým dveřním
zařízením

Kontaktujte svého
autorizovaného distributora
SMARTair™ :

Dveřní zařízení
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Karty a visačky

Dveřní zařízení

