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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, RS232 lub RS485
Liczba czytników Nieograniczona
Cechy dodatkowe Cert. zgodność z VMware vSphere 5.1

Czwarta odsłona cieszącego się uznaniem oprogramowania do zarządzania kontrolą dostępu - Win-Pak 4.0 Professional Edition. Wersja
WPP4 (Win-Pak PE 4.0) to najpełniejsza dostępna licencja programu. Oprócz pełnej konfiguracji wszystkich funkcji systemów kontroli
dostępu PRO2200, NetAXS, NS2 oraz najnowszego PRO3200, posiada także zaawansowaną obsługę funkcji integracji wideo z systemów
CCTV (standardowe i sieciowe rejestratory wideo Honeywell) oraz umożliwia integrację i wizualizację central systemu SSWiN Galaxy. Nie
są wymagane żadne rozszerzenia licencji, niezależnie od ilości elementów systemu (ilości czytników, ilości kontrolerów, kart, przejść,
itd.). W wersji tej nieograniczona ilość operatorów może jednocześnie pracować z rozproszonym systemem kontroli dostępu o
praktycznie nieograniczonej ilości elementów.

Podstawowe funkcje tego oprogramowania to m. in.:
- rejestracja i odtwarzanie zdarzeń związanych z kontrolą dostępu (śledzenie przejść, rejestracja czasu przebywania)
- możliwość połączenia zdarzeń kontroli dostępu ze zdarzeniami wideo z kompatybilnych systemów CCCTV (Rapid Eye, MAXPRO, Fusion,
HDRP) oraz eksportu wybranych zdarzeń wideo, a także sterowania kamerami PTZ
- możliwość połączenia zdarzeń kontroli dostępu ze zdarzeniami z systemu SSWiN (centrale Galaxy)
- możliwość przeglądania zdarzeń z ich filtracją i tworzeniem raportów (np. wyświetlanie wyłącznie alarmów)
- możliwość przeglądu stanu poszczególnych urządzeń systemu (drzewo systemu)
- możliwość podglądu stanu budynku (rzut piętra z zaznaczonymi urządzeniami)
- edycja użytkowników, ich praw dostępu i kart (np. kilka kart dla jednego użytkownika)
- obsługa drukarek do kart
- współpraca z Win-Pak API - możliwość tworzenia własnych aplikacji współpracujących z systemem KD
- do 50 kont niezależnego zarządzania kartami (niezależni administratorzy - przydatne dla dużych budynków i niezależnego
administrowania kartami przez różnych najemnców, bez możliwości wzajemnego podglądu kart)
- jedyna wersja Win-Pak współpracująca z najnowszymi kontrolerami KD z serii PRO3200 produkcji Honeywell!

Oprogramowanie współpracuje zarówno z 32 jak i 64-bitowymi systemami operacyjnymi z rodziny Windows, w tym Windows 8/8.1,
Windows 7 oraz Windows Server 2008/2012. Do działania wymaga aplikacji MS SQL Server 2012. Wersja SQL Server Express Edition
dostępna jest na płycie z programem. Win-Pak 4.0 to także certyfikowana możliwość uruchamiania aplikacji w środowisku
zwirtualizowanym przez VMware vSphere 5.1.

Dostępne są licencje/uaktualnienia pozwalające na aktualizację dowolnej posiadanej wersji Win-Pak Standard Edition 4.0 (Win-Pak SE
4.0) do wersji Professional Edition. Dostępne są także licencje pozwalające uaktualnić istniejące oprogramowanie Win-Pak
3.0/3.1/3.2/3.3 do najnowszej wersji 4.0. W przypadku wersji 2005, 1.0, 2.0, XE konieczny jest zakup całkowicie nowej licencji.

Honeywell WPP4
Oprogramowanie Win-Pak PE 4.0, brak ograniczeń, wszystkie zaawansowane funkcje


