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Parametry techniczne  
Licencja 1-stanowiskowa (ilość jednoczesnych

zalogowań do serwera)
Użytkownicy 1 konto kart / 1 konto operatora
System operacyjny Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Server

2008/2012 (wersje 32- i 64-bit)
Obsługa opcji wideo Brak
Obsługa Galaxy Brak (wymagany zakup licencji

rozszerzającej)
Rejestr zdarzeń 150.000 dziennie, możliwość filtracji i

tworzenia raportów (ilość rejestrowanych
zdarzeń zwiększa wymagania sprzętowe PC
dla systemu bazodanowego SQL)

Liczba kart 50.000
Liczba czytników Zależna od ilości podłaczonych paneli, nie ma

określonego ograniczenia (ilość działających
czytników zwiększa wymagania sprzętowe PC
dla systemu bazodanowego SQL)

Poziomy uprawnień użytkowników 32 (przez poziomy dostępu kart)
Interfejs komunikacyjny TCP/IP, RS232 lub RS485
Cechy dodatkowe Cert. zgodność z VMware vSphere 5.1

Win-Pak XE to skrócona nazwa dla wersji Win-Pak Express Edition.
Licencja UXX4 to upgrade dla aktualnych posiadaczy starszej licencji WPXE, pozwalający im na przejście do wersji WPX4, zgodnej
bazodanowo z Win-Pak SE 4.x.

Win-Pak Express Edition to uproszczona wersja oprogramowania Win-Pak. Z założenia nie ma w niej możliwości integracji różnych
systemów bezpieczeństwa - pozwala zarządzać i nadzorować tylko urządzenia kontroli dostępu. W przypadku konieczności integracji
wymagane jest skorzystanie z którejś z licencji Standard Edition lub nawet Professional Edition. Jeśli zajdzie taka sytuacja obecni
użytkownicy wersji Express Edition mogą skorzystać z atrakcyjnych cenowo uaktualnień Win-Pak XE do Win-Pak SE/PE.
Zasadniczo wersja Express Edition jest dedykowana dla urządzeń NetAXS. Wprawdzie NetAXS ma wbudowane zarządzanie przez www,
ale nie umożliwia ono zarządzania spoza lokalnej sieci oraz oferuje tylko podstawowe funkcje logowania zdarzeń KD i nie oferuje
raportowania. Ponadto nadzór bieżący (podgląd na żywo) jest uciążliwy gdy korzystamy z interfejsu www - wymaga on regularnego
odświeżania strony. Win-Pak XE rozwiązuje wszystkie te problemy dla systemu NetAXS oferując profesjonalne funkcjonalności za
doskonałą cenę. Mamy więc prawdziwy podgląd zdarzeń na żywo bez konieczności wymuszonego odświeżenia podglądu, pełne
logowanie z wykorzystaniem zewnętrznej bazy danych (MS SQL), możliwość tworzenia różnorodnych raportów oraz dostępu zdalnego do
interfejsu administratora.

Honeywell UXX4
Win-Pak XE, uaktualnienie do WPX4, 1-stanow. obsł. kontr. dostępu, bez integracji


