MATRIX ONE:
Přístupové řešení
„out-of-the-box“
pro malé a středně
velké podniky
jednoduché
bezpečné
podporované
webovým
prohlížečem

MATRIX ONE:
Přístupové řešení zcela
podle vašich představ

MATRIX ONE je bezpečné přístupové řešení,
perfektně přizpůsobené potřebám malých a
středně velkých podniků. Kdykoliv můžete
využívat výhod jednoduchého systému, jak
ve vztahu k instalaci, tak i ve vztahu k obsluze: Během nejkratší doby je „out-of-the-box“
-řešení spuštěno a moderní uživatelsky
přívětivé a intuitivní rozhraní připraveno.
MATRIX ONE se instaluje přímo na počítač
nebo na server. Je podporován prohlížečem a
automaticky se přizpůsobuje velikosti zobrazení prohlížeče. Po instalaci je MATRIX ONE

Malé a středně velké podniky
potřebují přístupové řešení, které
eré
se jednoduše a rychle uvede do
o
provozu. MATRIX ONE se jako
„out-of-the-box“- řešení spustí
tí
v nejkratší době a jednoduše
se obsluhuje přes prohlížeč.

Více informací pod
www.dormakaba.de/matrixone
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dostupný z každého oprávněného počítače
vaší sítě. Tento systém se dodává předkonfigurovaný, takže je během krátké doby připravený k použití, tudíž není nutno vše individuálně nastavit a přizpůsobit. Jsou nutná pouze
přístupová média a obratem je k dispozici
bezpečné, jednoduché řešení přístupu,
podporované prohlížečem.

MATRIX ONE
Pro koho je MATRIX ONE vhodný?
Systém se perfektně hodí pro malé a středně velké
podniky. Například:
• Řemeslné podniky
• Obchodní podniky
• Správní budovy
• Podniky služeb
• malé a střední průmyslové společnosti

Jaké přednosti nabízí MATRIX ONE IT-manažerům?
• Minimální náklady, protože je systém založen na
webovém prohlížeči
• Žádné náklady na instalaci pracovních terminálů
• Možnost použití také pro virtualizaci
• Podpora všech běžných standardů jako
např. TCP/IP, SSL
• Snadno ovladatelná rozhraní se systémy třetích stran

Jaké přednosti nabízí MATRIX ONE security-manažerům?
• Promyšlená kontrola zcela jednoduše definuje
odpovědnost mezi odbornými odděleními
• Schopnost prohlížení zahrnuje všechny
definice systémových parametrů

Jaké přednosti nabízí MATRIX ONE správcům systémů?
• Rychlé a lehké nalezení dialogů pro standardní práce
prostřednictvím výsledných konceptů
• Obsluha prohlížečem v obvyklém konceptu
• Zvukové hodnocení s možností přizpůsobení
Jaké přednosti nabízí MATRIX ONE uživatelům?
• Rychlý reakční čas v případě nežádoucí události
• Transparence díky informačnímu portálu, vyvolávaného
v prohlížeči
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Řešení pro váš přístup
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Jak často a kolik dveří se ve vašem podniku denně otevírá?
A především: Kým? S MATRIX ONE najdete jednoduchou odpověď na tyto
otázky. V budoucnosti budete jednoduše a bezpečně řešit, kdo, kde a jak
bude, nebo nebude mít povolen přístup.
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Funkčnost přístupu
• Soubor osobních údajů
• Plán uzavření
• Profily přístupu
• Jednotlivá oprávnění
• Týdenní plány přístupu
• Denní programy přístupů
• Prostorové zóny
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Kontrola stavu dveří a akce
hlášení
• Vstupní kontakty k řízení a
kontrole
• Definice doby trvání impulsu
odblokování
• Povolená doba otevření a doba
trvání signálu
• Odeslání zprávy e-mailem

03
Místo propojení k poplašnému
zařízení
• Ostrá fáze zapnutí-/vypnutí k EMA
přes místo propojení
• Možnost deaktivace snímačů
přístupu

04
Monitor poplachu a kamery
• Barevné zobrazení poplachů
• Grafické zobrazení poplachů v
situačním pláně
• Protokolování

05
Správa návštěv
• Administrace všech návštěv
• Předchozí přihlášení pro
zaměstnance (Self Service)
• Evidence návštěv
• Management průkazů

06
Volná volba provozních režimů
• Offline
• Online
• Access on Card
• Smíšený provoz
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Jednoduché řešení
MATRIX ONE splňuje nejdůležitější požadavky malých a středně velkých podniků. Může se přímo
používat bez rozsáhlých úprav a přizpůsobení. Po napojení hardwaru a konfigurace následuje v
nejkratší době uvedení do provozu. Ušetříte tím jednoduše náklady, čas a personál.
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Bezpečné řešení
MATRIX ONE se instaluje na počítač pod vaší správou,
takže máte vždy plnou kontrolu nad svým přístupovým
řešením. Kromě toho odpovídá systém nejnovějším
normám pro kontrolu přístupu. S MATRIX ONE mohou
být realizovány následující požadavky na kontrolu
přístupu:
Online:
Body přístupu jsou propojeny a přes síť spojeny se
systémem přístupu nebo s ústřednou kontroly přístupu
(ZKZ). Nová oprávnění přístupu se k bodům přístupu
posílají pomocí sítí ve skutečném čase.

Whitelist:
Body přístupu nejsou propojené a práva k přístupu jsou
uloženy v paměti komponentů. Oprávnění se zavádějí
do komponent programátorem přímo na místě.
Access on Card (přístup na kartě):
Body přístupu nejsou propojené a spojení mezi
systémem přístupu a dveřními komponentami se
realizuje prostřednictvím médií. Přístupová práva se
na ústředních online snímačích zapisují na média.
Tím není nutná náročná, propojená struktura. Stav
baterie jedné komponenty se do systému převádí
přes média.

Wireless Online:
Body přístupu jsou se systémem přístupu spojeny
rádiovým signálem. Události se mohou přenášet přímo
na systém nebo mohou být systémem dotazovány. Tím
se mohou práva přístupu buď udělovat nebo odejímat
během několika vteřin.

Přehled systému
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Řešení podporované
webovým prohlížečem
MATRIX ONE se ovládá přes moderní, intuitivní a vícejazyčné rozhraní prohlížeče. Na používaný
počítač, tablet nebo smartphone se nemusí instalovat software a tím ani později není nutná
aktualizace. Přitom je systém lehce naučitelný, přizpůsobí se automaticky velikosti okna
prohlížeče a vlivem toho je účinně použitelný v decentrálních organizacích - bez ohledu na to,
zda je připojení přes tablet, smartphone nebo počítač. Jednou instalovaný na vašem serveru je
tento systém kompletně podporovaný prohlížečem a je dostupný z každého počítače vaší sítě.
To vše usnadňuje provoz, instalaci a údržbu.
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Přehled všech výhod

Jednoduchý
• Využití stávající infrastruktury
• Rychlá instalace
• Intuitivní obsluha
• Efektivní implementace do firemní
organizace
• Bez specialistů a školení
Bezpečné
• Spolehlivé umožnění nebo zabránění
přístupu
• Odpovídá nové normě přístupu
EN 60839-11-1, bezpečnostní stupeň 2
• Veškerá data zůstanou ve vaší síti

Podpora prohlížečem
• Obsluha prohlížečem ať již přes tablet,
smartphone nebo počítač ve vaší síti
• Automatické přizpůsobení přes okno
prohlížeče
• Moderní vícejazyčné rozhraní, vždy
aktuální – bez nutnosti aktualizace
softwaru

Optace
• Rozšířené funkce přístupu
• Administrace návštěv
• Kontrola stavu dveří
• Management poplachu
• Ostrá fáze zapnutí-/vypnutí
stávajícího zařízení hlídacího poplašného zařízení

Další přednosti
• Nižší náklady, časová nenáročnost a
nízké personální výdaje
• Podpora provozních režimů offline,
Access on Card a online
• Výhodné počáteční licence, kdykoliv
rozšířitelné až na 250 zaměstnanců
• Demo licence pro omezený počet
zaměstnanců
• Dálkové otevírání
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Komponenty
S MATRIX ONE máte k dispozici velký výběr různých komponentů.

Vstupní jednotka 90 00
Vstupní jednotka 90 00 nabízí libovolnou
volbu umístění: může se umístit do
individuálních pouzder nebo do konstrukcí
pouzder. Jednotka se hodí do mnoha krytí
vypínačů (např. Jung, Gira, Merten, Feller,
a.p.). Pro Siedle nabízíme individuální formy
vestavění.

Vstupní jednotky 90 01 a 90 02
Vstupní jednotka 90 01 má inovační
design a vyznačuje se svým kompaktním
vyhotovením. Vstupní jednotka 90 02 s
klávesnicí PIN nepodléhá opotřebení, je
použitelná jak pro vnitřní, tak pro vnější
použití.

Vstupní jednotka 90 04
Vstupní jednotka 90 04 se vyznačuje štíhlou
kompaktní formou. Může se montovat přímo
na rámy dveří z kovu, dřeva nebo plastové
rámy. Decentně a harmonicky se přizpůsobí
moderním strukturám budov. Přístroj je
vodotěsný a odolný proti povětrnostním
podmínkám a proto je vhodný pro vnější
použití.

c-lever compact
Je flexibilním elektronickým řešením,
nahrazuje mechanickou kliku a je zcela
nezávislý na vložce. Z tohoto důvodu ve
většině případech není zapotřebí výměna
zámku.

c-lever
Vyzkoušený a osvědčený c-lever se vyznačuje
svým klasickým designem a uživatelskou
přístupností. Může se používat prakticky u
všech zapuštěných zámků, takže ve většině
případů není dána nutnost náhrady zámku.

Digitální vložka
Jeho energeticky účinná elektronika rozezná
přístupová média RFID, kontroluje jejich
oprávnění a uvolňuje dveře k otevření. Různá
provedení nabízí pro každou situaci dveří
optimální řešení.

Manager přístupu 92 00
Manager přístupu 92 00 je výkonné řízení,
které podle druhu řešení systému ovládá a řídí
až 4 dveře. Přes digitální vstupy a výstupy se
realizuje požadovaný způsob funkce řízení
nebo management poplachu .

Manager přístupu 92 30
Tento manager přístupu 92 30 je
optimalizován pro jednotlivé průchody.
Mohou být přímo napojeny dvě vstupní
jednotky. Napájení získává přes síťový kabel
PoE. Jeho diskrétní design se harmonicky
přizpůsobí každé struktuře budovy.

Wireless Gateway 90 40
Oprávnění přístupů se mohou udělovat nebo
rušit během několika vteřin s okamžitou
platností
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Komplexní řešení
pro zabezpečení
Kromě MATRIX ONE nabízíme další početná
řešení a systémy přístupu pro vysokou
bezpečnost, efektivnější organizaci a transparentní procesy. K tomu dodáváme zařízení
přístupu jako obloukové posuvné dveře,
řešení pro únikové cesty nebo techniku
uzamykání dveří.

Další řešení od
dormakaba

TMS Ochrana únikových cest

Dveřní zavírače s kluznou lištou
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Technische Änderungen vorbehalten.
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