
Zintegrowane oprogramowanie systemu ochrony WIN-PA  K® firmy Honeywell sprawnie

łączy pełnoskalową integrację zabezpieczeń oraz kontrolę dostępu, cyfrowe wideo oraz

funkcje ochrony. Funkcjonalny interfejs użytkownika oprogramowania WIN-PAK

umożliwia integratorom instalowanie rozwiązania bazującego na jednym

oprogramowaniu, które spełnia wszystkie wymagania klienta w zakresie zabezpieczeń.

• WIN-PAK SE 3.0 dla jednego użytkownika (Standard Edition) z podstawową
integracją wideo: Oprogramowanie dla jednego użytkownika obsługuje

zaawansowaną kontrolę dostępu oraz podstawowe funkcje wideo, w tym obsługę

urządzeń DVR i NVR firmy Honeywell. W zależności od zastosowania opcjonalnie

można wybrać integrację centrali alarmowej Galaxy.

• WIN-PAK SE 3.0 dla pięciu użytkowników (Standard Edition) z zaawansowaną
integracją wideo: Oprogramowanie dla pięciu użytkowników obsługuje

zaawansowaną kontrolę dostępu, w tym zaawansowaną obsługę wideo dla urządzeń

DVR i NVR firmy Honeywell. W zależności od zastosowania opcjonalnie można

wybrać integrację centrali alarmowej Galaxy.

• WIN-PAK PE 3.0 (Professional Edition): Oprogramowanie dla nieograniczonej liczby

użytkowników obsługuje zaawansowaną kontrolę dostępu, w tym zaawansowane

funkcje wideo, obsługę urządzeń DVR i NVR firmy Honeywell oraz integrację centrali

alarmowej Galaxy.

Oprogramowanie WIN-PAK optymalizuje działanie systemu i całkowite koszty posiadania

dzięki temu, że obsługuje wiele platform Honeywell, w tym kontrolę dostępu, nadzór

wideo oraz funkcje alarmu – przy użyciu jednego interfejsu użytkownika. Korzyści wiążą

się z płynną integracją, która oferuje ujednolicony wygląd i obsługę w ramach dostępu

do urządzeń sterujących, jak również rozwiązań wideo i alarmowych. Funkcje, które

tradycyjnie są powiązane z fizycznymi przekaźnikami i urządzeniami wejściowymi, teraz

są zarządzane w ramach procesów logicznych. To uproszczenie zapewnia

użytkownikom większą kontrolę nad ich systemami niż w przypadku używania kilku

platform programowych oraz interfejsów. Stanowi to udoskonalenie w porównaniu z

typowym niezintegrowanym rozwiązaniem, gdzie urządzenia nie kontrolują wzajemnie

swoich działań. Ograniczenie całkowitego kosztu posiadania jest zawsze główną kwestią

przy projektowaniu produktów Honeywell. W przeciwieństwie do innych producentów

oprogramowania firma Honeywell nie pobiera opłat licencyjnych w zależności od liczby

czytników, co wpływa na ograniczenie kosztów w przypadku rozbudowy systemu.

Funkcje kontroli dostępu oprogramowania WIN-PAK zostały rozszerzone poprzez

natywną obsługę central NetAXS-123 i NetAXS-4 oraz NS2. W przypadku central

NetAXS uwzględniono więcej poziomów zarządzania dostępem, np. tryb nadzorcy, tryb

eskorty oraz karty VIP. Dzięki centrali NetAXS-4 można utworzyć przewodowe

sterowanie windami.

Integracja systemu alarmowego oprogramowania WIN-PAK zapewnia graficzny przegląd

systemu alarmowego oraz wirtualną klawiaturę dla operatorów w celu umożliwienia

zdalnego podglądu stanu oraz sterowania ich systemami. Jest to idealne rozwiązanie do

monitorowania zdalnych lokalizacji oraz zarządzania wieloma lokalizacjami z jednego

miejsca. Oprogramowanie WIN-PAK ułatwia proces kontroli dostępu i chroni przed

fałszywymi alarmami, umożliwiając nadzorcom uzbrajanie lub rozbrajanie systemu przy

użyciu ważnej karty.

Oprogramowanie WIN-PAK SE/PE 3.0 oferuje całkowicie nową i rozszerzoną integrację

cyfrowego wideo z rozwiązaniami Rapid Eye™, Fusion oraz cyfrowymi rejestratorami

wideo HRDP serii Performance firmy Honeywell, ale również z urządzeniami MAXPRO®

NVR XE/SE i Fusion NVR. Integracja umożliwia powiązanie wideo z kontrolą dostępu

oraz systemem alarmowym Galaxy, a nawet ze zdarzeniami i alarmami powiązanymi z

wideo. Filmy wideo z całego systemu można z łatwością odtwarzać, według godzin lub

zdarzeń, przy użyciu oprogramowania. Dzięki integracji użytkownicy mogą mieć pełną

kontrolę nad kamerami, w tym mogą korzystać z funkcji kadrowania, przechylania i

powiększania, a także z opcji weryfikacji zalogowanych obecnie użytkowników przy

użyciu zapisanych obrazów. Można również zapisywać filmy wideo.

Oprogramowanie WIN-PAK oferuje zaawansowane funkcje raportowania, których

wymagają klienci. Użytkownicy mogą tworzyć dostosowane raporty lub korzystać z wielu

wcześniej zdefiniowanych raportów, które można przesłać pocztą e-mail lub

eksportować. Niezależnie od tego, czy wymagasz prostego lub zaawansowanego

rozwiązania zabezpieczającego, oprogramowanie WIN-PAK jest właściwym wyborem na

dzisiaj i na przyszłość.

WIN-PAK® SE 3.0
WIN-PAK® PE 3.0
Zintegrowane systemy zabezpieczające

• Integracja kontroli dostępu, cyfrowego wideo oraz

systemu alarmowego przy użyciu rozwiązań

MAXPRO NVR, Fusion DVR/NVR oraz rejestratorów

HRDP serii Performance firmy Honeywell oraz central

alarmowych serii Galaxy G3, Dimension i Classic

uzbrajanie lub rozbrajanie przy użyciu karty

– Rejestrowanie i odtwarzanie zdarzeń dostępu lub

wtargnięcia oraz alarmów

– Sterowanie wieloma kamerami, w tym PTZ

– Programowalne ustawienia kamery

– Synchronizowane odtwarzanie wideo

– Wyskakujące komunikaty alarmowe na wideo i

weryfikacja użytkownika

– Synchronizowane wideo

– Definiowanie i ekstrahowanie filmów wideo

• Profesjonalna kontrola dostępu przy użyciu systemów

PRO2200, NetAXS, NetAXS-123, N-1000, NS2+

oraz NS2

• Zarządzanie posiadaczami kart w wielu lokalizacjach

• Kreatory szybkiej instalacji i konfiguracji

• Oprogramowanie w wersji wielojęzykowej, w tym w

języku angielskim, hiszpańskim, francuskim,

holenderskim, włoskim, czeskim, portugalskim,

arabskim, rosyjskim i polskim.

• Dostępne w wersji dla jednej lub pięciu

równoczesnych stacji roboczych lub jako wersja

Professional Edition (PE) umożliwiająca obsługę

nieograniczonej liczby stacji roboczych

• Monitorowanie w czasie rzeczywistym zdarzeń

wtargnięcia, dostępu oraz wideo

– Kontrola i reagowanie, w tym potwierdzanie,

usuwanie, komentowanie, wideo na żywo oraz

zarejestrowanego materiału wideo

– Śledzenie i alarmowanie z opcją raportowania

– Zaawansowany obchód: sprawdzenie punktu lub

odczyt karty

• Ręczne modyfikowanie funkcji i harmonogramów

systemowych

– Blokowanie i odblokowywanie drzwi

– Zbrojenie/rozbrajanie partycji i stref

– Obejście/usuwanie obejścia stref

– Tryby drzwi: Odblokowane, zablokowane, tylko PIN,

karta i PIN, karta lub PIN, tylko karta, tryb nadzorcy

i tryb eskorty

• Zaawansowane funkcje raportowania

– Zdefiniowane lub dostosowane raporty

– Tworzenie zdefiniowanych raportów do wysłania

pocztą e-mail

– Eksportowanie raportów w formacie .csv, .txt i HTML

• Wzywanie windy i sterowanie windą

• Ekrany pomocy kontekstowej

• Dynamiczne plany pięter– Kontrolowanie dostępu,

wtargnięcia oraz urządzeń wideo– Łączenie planów

pięter– Potwierdzanie/usuwanie alarmów

• W zestawie znajduje się baza danych SQL Server

2008 Express Edition R2

• Obsługiwane są 64-bitowe i 32-bitowe systemy

operacyjne: Windows® 7 Professional, Windows 7

Ultimate, Windows Server 2008 R2, Windows Vista

Enterprise, Windows Vista Business, Windows XP

Professional SP3 i Windows 2003 Server

• Możliwość podłączenia systemu kontroli dostępu

WIN-PAK przy pomocy interfejsu API WIN-PAK PE do

systemów oprogramowania różnych firm oraz różnych

systemów bazodanowych.

CECHY PRODUKTU
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KORZYŚCI

Zintegrowane systemy zabezpieczające

Rozszerzone zabezpieczenia wideo
Integracja z urządzeniami MAXPRO NVR, Fusion
NVR/DVR, HRDP serii Performance oraz
rejestratorami DVR Rapid Eye umożliwia
zwiększenie przestrzeni przechowywania i ułatwia
identyfikację, odzyskiwanie i odtwarzanie zdarzeń i
alarmów. Zdarzenia dostępu lub wtargnięcia mogą
zapewnić operatorowi powiadomienia sygnalizujące
użytkownikom konieczność obejrzenia wideo na
żywo lub łatwe odtworzenie wideo
przedstawiającego zdarzenie dostępu lub
wtargnięcia bezpośrednio przy użyciu
oprogramowania WIN-PAK SE/PE 3.0. Dostępne są
nawet stany online i offline rejestratora DVR oraz
zdarzenia związane z wykrywaniem ruchu przez
kamerę, jak również utrata obrazu wideo.
Zaawansowana integracja wideo (brak w przypadku
wersji oprogramowania WIN-PAK SE dla jednego
użytkownika) umożliwia uwzględnienie do czterech
kamer na dany typ zdarzenia (w zależności od
wybranego rejestratora DVR), które może być
ustawione na przejście do ręcznego ustawienia.
Możliwa jest ręczna modyfikacja PTZ podczas
zdarzenia, co zapewnia stałe, intensywne lub
niestandardowe rejestrowanie obrazu z kamery.

Ograniczenie fałszywych alarmów,
nieautoryzowanego dostępu
Opcja integracji WIN-PAK SE 3.0 z Galaxy
(standardowo w przypadku wersji WIN-PAK 
PE 3.0) ogranicza liczbę fałszywych alarmów
spowodowanych nieprawidłowym użyciem
klawiatury, nieprawidłowymi kodami lub
nieautoryzowanym dostępem do wrażliwych
obszarów. W celu wsparcia firmy w zakresie
sprawności działania można generować raporty.

KONFIGURACJA I  OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA

WIN-PAK® SE 3.0
WIN-PAK® PE 3.0

Płynna integracja

Oprogramowanie WIN-PAK obejmuje system kontroli dostępu
firmy Honeywell, centralę alarmową Galaxy oraz systemy
Rapid Eye™ Multi-Media Series, MAXPRO® NVR XE/SE,
Fusion Series oraz rejestratory DVR serii HRDP. Płynna
integracja tych systemów w ramach oprogramowania WIN-
PAK zapewnia spójny wygląd i obsługę w całym systemie.
Eliminuje to pomyłki i problemy związane ze zgodnością
spowodowane użyciem różnych systemów pochodzących od
różnych producentów.

Lepsze funkcjonalności alarmowe
Dodaj oprogramowanie WIN-PAK SE/PE do istniejącego
systemu alarmowego Galaxy Dimension, G3 lub Classic i
skorzystaj z wydajnych funkcji oprogramowania. Rozbudowane
funkcje obejmują dynamiczne graficzne plany pięter,
dostosowane tworzenie raportów związanych ze zdarzeniami
wtargnięcia oraz działania użytkownika, wirtualną klawiaturę
ekranową, raportowanie zdarzeń i alarmów w trybie
rzeczywistym oraz wiele więcej. Integracja jest uwzględniona w
oprogramowaniu WIN-PAK PE 3.0, natomiast w przypadku
wersji WIN-PAK SE 3.0 jest opcjonalna.

Brak konieczności powtórnego szkolenia
Oprogramowanie WIN-PAK SE/PE integruje się z
produktami Honeywell, które od lat cieszą się zaufaniem
klientów. Rozwiązania WIN-PAK, Galaxy i Honeywell Digital
Video Solutions wyglądają znajomo i są obsługiwane w
podobny sposób jak obecne instalacje oraz praktycznie nie
wymagają poświęcenia dodatkowego czasu na instalację i
programowanie.

Szybka i łatwa konfiguracja
Konfiguracja jest szybka i łatwa dzięki kreatorom szybkiego
startu. Kreatory ułatwiają programowanie, przeprowadzając
użytkownika krok po kroku przez podstawowe procesy
instalacji i programowania. Pomoc kontekstowa jest
dostępna w dowolnym miejscu programu – wystarczy
nacisnąć klawisz F1.

Stacja robocza WIN-PAK PC/Serwer

Starsze systemy**

Drukarka kart

* Minimalne wymagania: 
• Galaxy Dimension: 6.02 z modułem E080-2: 2.08 
   i E080-4: 3.01
• Galaxy G3: 5.04 / 5.50 
• Galaxy XL: 4.50 
• Moduł Ethernet: 2.01
** NS2, NS2P, N1000, PW2000

NetAXS-123
1,2 lub 3 przejścia

NetAXS-123
1,2 lub 3 przejścia

NetAXS-4
4 Czytniki

NX4IN

NX4OUT
Do 31 paneli NetAXS

PRO2200
1-16 Czytników

Galaxy Dimension*
Galaxy G3 *
Galaxy XL*

MAXPRO NVR SE/XE
Rapid Eye
Fusion DVR / NVR
HRDP H.264
HRDP

Ethernet/LANSERIALTUK 
i PCI3

SIEĆ



Innowacyjne oprogramowanie WIN-PAK firmy Honeywell z integracją wideo oraz alarmu łączy w sobie trzy główne wymogi klientów w zakresie bezpieczeństwa, oferując jeden wspólny

interfejs użytkownika. Udało się ograniczyć koszty posiadania związane ze szkoleniem, konserwacją oraz wprowadzaniem w systemie wymaganych zmian. Uzyskano integrację

oprogramowania i w związku z tym nie ma przerw w pracy spowodowanych instalacją urządzeń i przewodów.
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Podstawowe funkcje integracji

• Uzyskanie dostępu i rozbrajanie systemu przy prawidłowym odczycie karty

• Uzbrojenie systemu przy potrójnym prawidłowym odczycie karty

• Podgląd wideo na żywo z maks. 16 kamer jednocześnie

• Weryfikacja prawidłowego/nieprawidłowego posiadacza karty

• Uzbrajanie/rozbrajanie weryfikacji wideo

• Pojawiające się okno z wideo w przypadku zdarzeń dostępu, wtargnięcia oraz wideo

• Wirtualna klawiatura alarmu

– Widok stanu panelu sterowania przy wtargnięciu 

– Kontrola Galaxy przy użyciu klawiatury w oprogramowaniu WIN-PAK

• Sterowanie systemem na żywo

– Uzbrajanie/rozbrajanie systemu alarmowego

– Kontrola wielu grup

– Obejście/usuwanie obejścia drzwi

– Podgląd z kamery na żywo, w tym PTZ

• Rozszerzone wsparcie funkcji DVR 

– Stan online/offline rejestratora DVR

– Raport alarmów ruchu kamery 

– Monitorowanie wejścia rejestratora DVR 

– Sterowanie wyjściem rejestratora DVR 

– Eksportowanie filmów wideo w oprogramowaniu WIN-PAK

• Zaawansowane wsparcie wideo (wersja WIN-PAK SE 3.0 dla pięciu użytkowników 

oraz WIN-PAK PE 3.0)

– Definiowanie do czterech różnych kamer z ustawieniem na podstawie typu

zdarzenia

– Ustawienie ręcznej modyfikacji oraz automatyczne ustawienie konfiguracji

domyślnej

– Włączanie/zatrzymywanie nagrywania w zależności od typu zdarzenia 

– Odtwarzanie zsynchronizowanego materiału wideo przez cztery kamery

• Połączenie z innymi aplikacjami bazodanowymi oraz systemami oprogramowania

hostów przy użyciu interfejsu API WIN-PAK PE

– Dostępne funkcje doskonałej kontroli dostępu WIN-PAK dla innych systemów stacji

czołowych (PSIM)

– Modyfikacja bazy danych np. przez systemy weryfikacji czasu obecności i HR

MOŻLIWOŚCI  KONFIGURACJI

WYMAGANIA DLA KOMPUTERÓW

Typowe zastosowania

• Budynki biurowe

• Domy opieki

• Apteki

• Przemysł lekki

• Magazyny

• Szkoły/uniwersytety

• Szpitale/przychodnie

• Restauracje

• Sklepy ogólnospożywcze

• Placówki handlowe

• Ośrodki danych

• Firmy międzynarodowe

Poniżej przedstawione są minimalne wymagania sprzętowe i programowe dotyczące instalacji oprogramowania WIN-PAK na komputerze:

• Minimum: samodzielny komputer obsługujący od 1 do 10 czytników, 250 kart (tylko dostęp, bez integracji wideo)

• Komputer obsługujący od 1 do 100 czytników, 5000 kart, system operacyjny z licencją uzależnioną od liczby wymaganych stacji roboczych oraz dysponujący portami

komunikacyjnymi pod kątem wymaganego zastosowania

• Obsługa ponad 100 czytników, ponad 50 000 kart, 150 000 zdarzeń dziennie

Minimum (bez integracji wideo) Minimum/Stacja robocza Zalecane Optymalne

System
operacyjny

Windows XP Professional SP3
(bez integracji wideo)

Windows 7 Professional
Windows Server 2008 R2 
Service Pack 1

Windows Server 2008 R2 Standard Service Pack 1

Baza danych
SQL Server 2008 R2 
Express (w zestawie)

SQL Server 2008 R2 
Express (w zestawie)

SQL Server 2008 R2 
Express (w zestawie)

SQL Server 2008 R2 z zalecaną licencją na
procesor

Procesor Intel® Pentium IV Intel® Core™ i5 2400 Quad Core Intel® Intel® Quad Core Xeon®

Procesor 2,4 GHz 3,1 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz

Pamięć RAM 4 GB 4 GB 8 GB 16 GB

Dysk twardy
80 GB SATA z minimum 5 GB wolnego
miejsca

80 GB SATA z minimum 5 GB
wolnego miejsca

250 GB SATA lub SCSI
Dyski twarde 1 TB 15 000 obr/min skonfigurowane
jako: OS na RAID1; DB RAID 1+0 (4 dyski)

Karta 
graficzna

Brak integracji wideo – 
Standardowa karta graficzna

1x512 MB PCIe x16** 1x512 MB PCIe x16** 1x512 MB PCIe x16**

W przypadku innych zaawansowanych aplikacji należy skonsultować się z firmą Honeywell

**Zalecana karta graficzna do integracji wideo to NVIDIA Quadro NVS 300 - 1 x 512 MB PCIe x16 lub podobna

Podstawowe zalety integracji

• Oszczędność czasu i pieniędzy poprzez zarządzanie trzema oddzielnymi systemami

przy użyciu jednego łatwego w obsłudze interfejsu.

• Podniesienie poziomu zabezpieczenia poprzez wyeliminowanie użycia kluczy lub

udostępnianie kodu użytkownika. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez

używanie unikatowej karty do rozbrajania systemu oraz zapewniania dostępu 

przy drzwiach.

• Interfejs oprogramowania WIN-PAK pozwala użytkownikom wyszukiwać i odtwarzać

alarmy powiązane z wtargnięciem i kontrolą dostępu.

• Zautomatyzowane raportowanie umożliwia użytkownikom wysyłanie aktualnych

raportów dotyczących zdarzeń wtargnięć i dostępu w trybie godzinnym, dziennym,

tygodniowym lub miesięcznym.

• Ograniczenie czasu przestoju pracy pracownika dzięki temu, że wymagane jest

przeszkolenie z obsługi tylko jednego systemu.

• Możliwość rozszerzenia w celu spełnienia obecnych i przyszłych wymogów.

Rozpocznij od dostępu, a następnie, gdy zmienią się potrzeby, możesz dodać

systemy wideo i alarmowe.
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Zintegrowane systemy zabezpieczające

WIN-PAK® SE 3.0
WIN-PAK® PE 3.0

OPROGRAMOWANIE WIN-PAK SE/PE WER. 3.0
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WIN-PAK STANDARD EDITION - WPSE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA

WPS3 WIN-PAK SE 3.0 – Oprogramowanie dla jednego użytkownika – dostęp, wideo

WPS3G WIN-PAK SE 3.0 – Oprogramowanie dla jednego użytkownika – dostęp, wideo, Galaxy

WIN-PAK STANDARD EDITION - WPSE DLA PIĘCIU UŻYTKOWNIKÓW

WPS3U5A WIN-PAK SE 3.0 – Oprogramowanie dla pięciu użytkowników – dostęp, zaawansowane wideo

WPS3U5GA WIN-PAK SE 3.0 – Oprogramowanie dla pięciu użytkowników – dostęp, Galaxy, zaawansowane wideo

WIN-PAK PROFESSIONAL EDITION - WPSE DLA NIEOGRANICZONEJ LICZBY UŻYTKOWNIKÓW

WPP3 WIN-PAK SE 3.0 – Oprogramowanie dla nieograniczonej liczby użytkowników – dostęp, Galaxy, zaawansowane wideo

UAKTUALNIENIA DO OPROGRAMOWANIA WIN-PAK SE/PE WER. 3.0

SYMBOL

UAKTUALNIENIA DO:

WPS3
Jeden użytkownik

WPS3G
Jeden użytkownik 

z Galaxy

WPS3U5A
Pięciu użytkowników z
zaawansowanym wideo

WPS3U5GA
Pięciu użytkowników z

Galaxy i zaawansowanym
wideo

WPP3
Nieograniczona liczba

użytkowników z Galaxy i
zaawansowanym wideo
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WP2K5
WPSEE
WPS2

Jeden użytkownik

USXS3 USXS3G USXS35A USXS35GA USXP3 

Nowe oprogramowanie, 
te same funkcje

Nowe oprogramowanie
Dodatkowo: Galaxy

Nowe oprogramowanie
Dodatkowo: 4 użytkowników 
z zaawansowanym wideo

Nowe oprogramowanie 
Dodatkowo: 4 użytkowników,

Galaxy z zaawansowanym wideo

Nowe oprogramowanie
Dodatkowo: Nieograniczona liczba

użytkowników, Galaxy z
zaawansowanym wideo

WP2KU5
WPSEU5E

Pięciu użytkowników
x x

USX5S35A USX5S35GA USX5P3 

Nowe oprogramowanie zapewnia
dodatkowo: zaawansowane wideo

Nowe oprogramowanie zapewnia
dodatkowo: Galaxy i

zaawansowane wideo

Nowe oprogramowanie 
Dodatkowo: Nieograniczona liczba

użytkowników, Galaxy z
zaawansowanym wideo

WPS2U5A
Pięciu użytkowników

x x
USXS3 USX5S35GA USX5P3 

Nowe oprogramowanie, 
te same funkcje

Nowe oprogramowanie
Dodatkowo: Galaxy

Nowe oprogramowanie zapewnia
dodatkowo: Nieograniczona liczba

użytkowników i Galaxy

WPP2K5
WPPEE

Nieograniczona liczba
użytkowników

x x x x

UPP3 
Nowe oprogramowanie zapewnia

dodatkowo: 
Galaxy i zaawansowane wideo
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WPSEGE
WPS2G

Jeden użytkownik z Galaxy
x

USXS3

x

USXGS35GA USXGP3 

Nowe oprogramowanie, 
te same funkcje

Nowe oprogramowanie
zapewnia dodatkowo: 

4 użytkowników z
zaawansowanym wideo

Nowe oprogramowanie zapewnia
dodatkowo: Nieograniczona liczba

użytkowników i zaawansowane
wideo

WPSEU5GE
Pięciu użytkowników

z Galaxy
x x x

USE5GS35GA USX5GP3 

Nowe oprogramowanie 
zapewnia dodatkowo:
zaawansowane wideo

Nowe oprogramowanie
Dodatkowo: Nieograniczona liczba

użytkowników i zaawansowane
wideo

WPS2U5GA
Pięciu użytkowników

z Galaxy
x x x

USXS3 USX5GP3 

Nowe oprogramowanie, 
te same funkcje

Nowe oprogramowanie zapewnia
dodatkowo: Nieograniczona liczba

użytkowników

WPPEGE**
WPP2

Nieograniczona liczba
użytkowników z Galaxy

x x x x

UPXP3 

Nowe oprogramowanie zapewnia
dodatkowo: Te same funkcje i

zaawansowane wideo**

SYMBOL

UAKTUALNIENIA DO: 

WPS3
Jeden użytkownik

WPS3G
Jeden użytkownik z

Galaxy

WPS3U5A
Pięciu użytkowników z
zaawansowanym wideo

WPS3U5GA
Pięciu użytkowników z

Galaxy i zaawansowanym
wideo

WPP3
Nieograniczona liczba

użytkowników z Galaxy i
zaawansowanym wideo
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WPS3
Jeden użytkownik

x

US3S3G US3S35A US3S35GA US3P3

Dodatki: Galaxy
Dodatki: 

4 użytkowników z 
zaawansowanym wideo

Dodatki: 
4 użytkowników z Galaxy 
i zaawansowanym wideo

Dodatki: Nieograniczona liczba
użytkowników z Galaxy i
zaawansowanym wideo

WPS3G
Jeden użytkownik z

Galaxy
x x x

US3GS35GA US3GP3

Dodatki: 4 użytkowników z
zaawansowanym wideo

Dodatki: Nieograniczona liczba
użytkowników i zaawansowane

wideo

WPS3U5A
Pięciu użytkowników z

zaawansowanym wideo
x x x

US35AS35GA US35AP3

Dodatki: 4 użytkowników 
z Galaxy

Dodatki: Nieograniczona liczba
użytkowników i Galaxy

WPS3U5GA
Five users z Galaxy and

Advanced Video
x x x x

US35GAP3

Dodatki: Nieograniczona liczba
użytkowników

Więcej informacji:
www.adiglobal.com/pl
Faks: 091 485 40 80

Honeywell Security Group
Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
Tel. 091 485 40 60-79

www.honeywell.com

Biuro handlowe:
Ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
Tel. 22 814 53 46-47
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