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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
Rejestr zdarzeń 150.000 dziennie, możliwość filtracji i

tworzenia raportów
Poziomy uprawnień użytkowników 32 (przez poziomy dostępu kart)
Interfejs komunikacyjny TCP/IP
Liczba serwerów komunikacji Nieograniczona
Liczba czytników Nieograniczona
Wbudowany system
plakietkowania

+

Cechy dodatkowe Certyfikowana zgodność z VMware vSphere
5.1

Czwarta odsłona cieszącego się uznaniem oprogramowania do zarządzania kontrolą dostępu - Win-Pak 4.0 Professional Edition. Wersja
Professional Edition (Win-Pak PE 4.0) to pełna, zaawansowana konfiguracja wszystkich funkcji systemów kontroli dostępu PRO2200,
NetAXS, NS2 oraz najnowszego PRO3200, a także zaawansowane funkcje integracji strumienia wideo z systemów CCTV i sterowania
nimi (standardowe i sieciowe rejestratory wideo Honeywell) oraz możliwość integracji z centralami systemu SSWiN Galaxy. Wersja 4.0 to
także obsługa nowszych systemów operacyjnych (Windows 8/8.1, Windows Server 2012), nowszych rozwiązań bazodanowych (MS SQL
Server 2012), możliwość uruchamiania w maszynie wirtualnej (VMwave vSphere 5.1) i większa stabilność.

UPXP4 to uaktualnienie posiadanej licencji Win-Pak PE 3.0/3.1/3.2/3.3 WPP3 do wersji Win-Pak PE 4.0 WPP4. Cechy końcowe identyczne
jak cechy licencji WPP4 - aktualizacja ta nie zmienia funkcjonalności głównych, takich jak ilość stanowisk roboczych (nieograniczona),
stopień integracji wideo czy możliwość integracji central SSWiN Galaxy. Aktualizowana jest tylko wersja oprogramowania, zmienia się
częściowo interfejs użytkownika oraz dodane zostają liczne pomniejsze funkcjonalności samego oprogramowania.
W przypadku aktualizacji z Win-Pak PE 1.0/2.0 lub z Win-Pak 2005 konieczne jest zakupienie nowej, pełnej licencji w wybranej opcji.

Honeywell UPXP4
Uaktualnienie licencji Win-Pak PE 3.0 do wersji Professional Ed. 4.0 (PE 4.0)


