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Licencja nieograniczona ilość stanowisk (ilość
jednoczesnych zalogowań do serwera)
System operacyjny Windows 8/8.1, Windows 7,
Windows Server 2008/2012 (wersje 32- i 64-bit)
Obsługa opcji wideo Zaawansowana
Obsługa Galaxy Tak , ok. 10-15 central na
pojedynczy wirtualny serwer komunikacji
Rejestr zdarzeń 150.000 dziennie, możliwość
filtracji i tworzenia raportów

Rozszerzenie licencji Win-Pak GX (Galaxy Edition)
wersja WPG4X5, do Win-Pak PE (Professional Edition)
wersja WPP4 z obsługą Galaxy, zaawansowaną obsługą
CCTV oraz obsługą Win-Pak API. Dodana obsługa
urządzeń KD PRO3200 i NetAXS oraz zaawansowana
integracja wideo (12 kamer na raz, 4 kamery CCTV na
zdarzenie KD/SSWiN). Dodatkowo wersja ta obsługuje
rozszerzoną integrację z zewnętrznymi systemami
poprzez z Win-Pak API oraz posiada możliwość
stworzenia wielu kont zarządzania kartami -
funkcjonalność przydatna w dużych biurowcach, gdzie
każdy wynajmujący chce niezależnie i bezpiecznie
zarządzać swoimi kartami.
Rozszerzenie to umożliwia także zwiększenie ilości
obsługiwanych central Galaxy z 5 (globalnie) do ok. 15.
na każdy wirtualny serwer komunikacyjny. Ostateczna
ilość jest uzależniona od szczegółów ich konfiguracji i w
przypadku tych bardzo prostych może wynieść nawet
do 50 szt. na pojedynczy wirtualny serwer
komunikacyjny. 15 jest ilością bezpieczną, bez względu
na szczegóły konfiguracji central. Win-Pak Professional
Edition obsługuje ok. 50 serwerów komunikacji dla
podstawowych parametrów komputera z
zainstalowanym oprogramowaniem Win-Pak.
Polepszając konfigurację sprzętową serwera możemy
dodać w zasadzie nieograniczoną ilość wirtualnych
serwerów komunikacji.

Parametry techniczne  
Licencja nieograniczona ilość stanowisk (ilość

jednoczesnych zalogowań do serwera)
Użytkownicy nieograniczona ilość kont kart /

nieograniczona ilość operatorów
System operacyjny Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Server

2008/2012 (wersje 32- i 64-bit)
Obsługa opcji wideo Zaawansowana
Obsługa Galaxy Tak , ok. 10-15 central na pojedynczy

wirtualny serwer komunikacji
Rejestr zdarzeń 150.000 dziennie, możliwość filtracji i

tworzenia raportów
Poziomy uprawnień użytkowników 32 (przez poziomy dostępu kart)
Interfejs komunikacyjny TCP/IP, RS232 lub RS485
Liczba czytników Nieograniczona
Cechy dodatkowe Cert. zgodność z VMware vSphere 5.1
Uwagi Cechy końcowe jak lic. WPP4

Honeywell UG4X5P4
Upgrade z WPG4X5 do Win-Pak PE, dodana obsł. KD i CCTV oraz współpraca z Win-Pak API


