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Rozwiązanie WINPAK 4.6 jest oparte na legendarnym
oraz zaawansowanym systemie zarządzania
stanowiskami roboczymi WINPAK i ma intuicyjny,
bazujący na przeglądarce interfejs umożliwiający
użytkownikom wykonywanie typowych akcji z zakresu
kontroli dostępu praktycznie z każdego miejsca. WIN-
PAK 4.6 można łatwo skalować jako rozwiązanie na
poziomie przedsiębiorstwa dla jednego obiektu lub
wielu regionów, bez żadnych ograniczeń pod względem
liczby użytkowników lub zarządzanych obiektów. WIN-
PAK 4.6 obsługuje integracje innych producentów, takie
jak Mobile Access® firmy HID, BioConnect®
Suprema®, systemy biometryczne Morpho, a także
systemy punktów sprzedaży, systemy zarządzania
odwiedzającymi oraz aplikacje kadrowe. Za pomocą
interfejsu API oprogramowania WIN-PAK deweloperzy
mogą tworzyć niestandardowe integracje dostosowane
do potrzeb każdego użytkownika.

Parametry techniczne  
Kontrola dostępu Nie
Zaawansowany nadzór wideo Nie
Naruszenie strefy Tak
Interfejs sieci Web do kontroli
dostępu

Nie

Serwery komunikacji 1
Liczba kont 1
Liczba licencji
użytkowników/stacji roboczych

1

Zarządzanie, śledzenie oraz
ograniczanie dostępu według
posiadacza identyfikatora,
harmonogramu i miejsca

Nie

Wyświetlanie alarmów
priorytetowych oraz łączy do
rzutów pomieszczeń

Tak

Integracja z HID Mobile Access® Nie
Tworzenie i zarządzanie
identyfikatorami ze zdjęciem

Tak

Dostosowywanie, planowanie i
automatyczne wysyłanie raportów

Tak

Dostosowywanie i odbieranie
powiadomień według typu
zdarzenia za pomocą wiadomości
e-mail lub tekstowych (SMS)

Tak

Zmiana/dezaktywacja kart na
podstawie ich wykorzystania
(zasada „wykorzystuj

Nie

Zmiana/dezaktywacja kart na
podstawie ich wykorzystania
(zasada „wykorzystuj albo strać”)

Nie

Różne typy kart: VIP, Przełożony,
Standardowa i Ograniczone
zastosowanie

Nie

Kontrola wind Nie
Interfejs programowania aplikacji
(API) WIN-PAK

Nie

Integracja zdarzeń z systemów
monitoringu i kontroli dostępu w
celu weryfikacji nagrań wideo

Nie

Honeywell WPG46
WIN-PAK 4.6 Integracjia oprogramowania bezpieczeństwa i kontroli dostępu
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Wyodrębnianie i zapisywanie
klipów wideo

Nie

Integracja rzutów pomieszczeń Tak
Uzbrajanie i rozbrajanie systemu
sygnalizacji włamania poprzez
odczyt odpowiedniej karty
dostępu

Nie

Wymaga karty przełożonego w
celu uzbrojenia/rozbrojenia –
zwykłe karty nie będą miały
możliwości dostępu w razie
alarmu sygnalizującego włamanie

Nie

Monitorowanie zdarzeń
związanych z włamaniami dzięki
integracji lub potwierdzeniom
wideo

Nie

Wyświetlanie statusu systemów
sygnalizujących włamanie

Tak

Możliwość wyboru do czterech
kamer automatycznie
wyświetlających obraz dla danego
typu zdarzenia

Nie

Definiowanie wstępnych ustawień
PTZ dla danego typu zdarzenia

Nie

Wybór natychmiastowych lub
wysokich wstępnie
zdefiniowanych prędkości
rejestrowania

Nie

Programowanie
niestandardowych prędkości
rejestrowania

Nie

Programowalne opóźnienie
powrotu do pozycji początkowej –
rejestrowanie zdarzenia przez
określony czas, a następnie
powrót kamery do pozycji
początkowej

Nie

Określanie, czy ręczne sterowanie
PTZ kamerą jest dozwolone
podczas zdarzenia

Nie


