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A jelenleg rendszerben lévô hagyomá
nyos vezetékes beléptetôrendszerek 

többsége nem kompatibilis egyéb gyártók 
olvasóival, kártyáival vagy az olvasók a 
központtal és a szoftverekkel. Ez a problé
ma csak akkor jelentkezik, amikor olvasó
cserére vagy bôvítésre kerülne sor és kide
rül, hogy a régi rendszert már nem gyárt
ják, vagy azokat a kártyákat már csak 
Amerikából lehet beszerezni, amik kompa
tibilisek a régi vezetékes rendszerünkhöz. 
Ez esetben egy komplett rendszercsere 
elég nagy beruházást jelentene és elég 
nagy felfordulást.
Utólagos telepítésük során, vagy a meg
lévô, telepített olvasók áthelyezése alkal
mával rengeteg vésés, kábelezési munká
val járhat, ami egy nagyobb objektum 
esetében akár hetekig is eltarthat, nem be
szélve a véséssel járó kellemetlenségekrôl 
és az azt követô helyreállítási munkákkal 
kapcsolatos teendôkrôl.
A beléptetôrendszer szoftveres rendszeré
nek költsége ipari méretek esetén elérheti a 
milliós tételeket is. A számítógépes infra
struktúra kiépítése és annak üzemeltetése, 
karbantartása szintén magas költségeket 
jelent.
Egymástól elkülönült épületek, távoli iro

dák, telephelyek esetén ezek a telepítési és 
üzemeltetési költségek sokszorozódnak, 
hiszen minden helyszínen különkülön be
léptetôrendszert, külön számítógépes rend
szert kell telepíteni. Ez esetben még hab a 
tortára, ha a különbözô városokban külön
bözô telepítôcéggel, különbözô rendszert 
telepítettek. Ennek következtében szokott 
elôfordulni, amikor egy cégen belül 34 be
lépôkártyával kénytelenek közlekedni azok 
a kollégák, akik például a központi iroda
házból a vidéki telephelyekre, kirendeltsé
gekre, vagy egy különálló parkolóházukba, 
raktárukba is szoktak közlekedni. Ez eset
ben megemlíthetjük a több irodaházzal, ki
rendeltséggel rendelkezô cégek munkavál
lalóinak munkaidônyilvántartását. Ha a 
munkatárs fél napot az egyik irodában, fél 
napot a másikban dolgozik akkor a külön
bözô rendszerek alapján elég nehézkes és 
munkaidôigényes a bérszámfejtôk dolga, 
mire megtalálják, hogy hol és mennyit volt 
bent a kolléga. 

A teljeség igénye nélkül próbáltuk ráirányí
tani a figyelmet a beléptetô és munkaidô 
nyilvántartó rendszerek telepítése és a 
használata során felmerülô hiányosságok
ra. Meglévô tapasztalataink és ügyfeleink 
visszajelzései alapján a felmerülô igények
re gyors és kielégítô válaszokat kellett ad
nunk. Ennek köszönhetôen jött létre az 
ACCESS online vezeték nélküli beléptetô és 
munkaidônyilvántartó rendszer.
Az ACCESS olyan egyedi megoldásokat 
használ melyek nemcsak költséghatéko
nyak, de a legmodernebb technikai megol
dásokkal ötvözve sokkal biztonságosab
bak a régi, esetenként már elavult rendsze
rekhez képest.
Felhasználói szempontból pedig lényege
sen könnyebb a nagy távolságokat áthidal
ni, illetve olyan területeken ahol több iroda, 
telephely beléptetôrendszerét kell integrál
ni egy központi rendszerbe.
Az új rendszer modulárisan több eszközbôl 
állítható össze, melyben a központi vezérlô, 

A vezeTÉkes belÉPTeTôRendszeRek hIányosságAI 
TelePíTôI És felhAsználóI szemszögbôl 

Biztos vagyok benne, hogy az olvasók jelentôs része használt, vagy eset-
leg telepített már beléptetôrendszert. Tapasztalta használat vagy telepí-
tés során azokat a hiányosságokat, amiket a cikk további részében gór-
csô alá veszünk.

10
érv

az egységes, online 
vezeték nélküli beléptetô-
rendszer mellett
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a kártyaolvasók (fali vezetékes, vagy az aj
tóra szerelhetô vezeték nélküli olvasók), va
lamint a munkaidônyilvántartó terminál ta

lálható. A kialakítás 
során a régi, 
Wiegand vezetékes 
olvasókat az új köz
ponti egységbe be 
lehet kábelezni, en
nek köszönhetôen 
megvalósítható a 
vezeték nélküli olva
sók szakaszos be
vezetése is. A köz
pont képes egyszer

re kezelni a régi Wiegand olvasókat, az 
ACCESS vezetékes olvasókat és az Aperio 
vezeték nélküli olvasókat egyaránt.

A termékek forgalmazásán felül a távoli 
menedzselhetôség érdekében a szerver
hátteret, mint szolgáltatás biztosítjuk az 
ügyfeleink részére, így Önnek a nagyon 
gyors beszerelési idôt követôen semmi 
másra nem kell idôt fordítania. 
Az eszköz maximális kihasználtság mellett 
is 5 W alatti áramfogyasztással bír (40 ve
zeték nélküli eszközzel), szemben a régi 
rendszerek számítógépeivel. 
Egyegy központra összesen 100 olvasó 
köthetô ebbôl 40 vezeték nélküli lehet. A 
központok a bennük lévô akkumulátorok
nak köszönhetôen szünetmentes mûködés
re alkalmasak. 

1.  Teljes mértékben kompatibi-
lis a meglévô rendszerekkel 
Teljes mértékben kompatibilis a 
meglévô rendszerekkel márkától 
és típustól függetlenül. Az ACCESS 
központ képes kezelni a régi ve
zetékes beléptetôrendszerek ol
vasóit is, így azok integrálhatóak 
az új távmenedzselhetô rend
szerbe is. Nincs szükség a teljes 
rendszer lecserélésére, de lehetô
ség van a szakaszos modernizá
cióra. Ezzel jelentôs kiadásoktól 
kíméli meg a beruházót.

2.  Akár vésés és bontás nélkül 
is telepíthetô
Az ACCESS beléptetôrendszerhez 
kapcsolható olvasók vezeték nél
küli hálózaton is képesek a biz
tonságos kommunikációra, így 
telepítésük egyszerû, nem igé
nyel bontást vagy a falak vésé
sét. Az Assa Abloy Aperio C100 
vezeték nélküli beléptetô telepíté
se a hengerzár helyére nagyság
rendileg 1 percet (!) vesz igény
be. Az iroda átalakítása esetén 
az ajtóval együtt áthelyezhetô, 
nem igényel újrakábelezést, mint 
a régi vezetékes rendszerek. 

3.  Nincs szükség helyi szerver-
re, nem kell megvásárolni
Az ACCESS beléptetôrendszer fel
hô alapon mûködik, viszont a 
mûködéséhez nincs szükség a 
szervereket megvásárolni, hiszen 
azokat mi bocsájtjuk az ügyfele
ink rendelkezésére. Ezzel is je

lentôs üzemeltetési költséget ta
karítva meg részükre.

4.  Nincs szükség drága és bo-
nyolult beléptetô szoftvert vásá-
rolni, üzemeltetni 
A beléptetôrendszer szoftvere in
gyenes. Programozóink folyama
tosan fejlesztik, mely frissítéseket 
automatikusan az ügyfeleink is 
megkapnak. A szoftver teljes ver
zióban fut azoknál is akik csak 
egy beléptetôpontot üzemeltetnek 
és azoknál is akik ipari méretek
ben gondolkodnak.

5.  Nincs  szükség  informatikai 
háttérre
A rendszer fôvezérlôje GPRS 
adatkapcsolattal kommunikál a 
központi szerverrel így lehetôvé 
teszi, hogy a helyileg egymástól 
távol lévô irodaházak, telephe
lyek esetében sem szükséges kü
lön külön informatikai rendszert 
kiépíteni és számítógépeket üze
meltetni, valamint azokat folya
matosan karbantartani. A rend
szer üzemeléséhez nincs szük
ség számítógépes háttérre, min
den program a szerverünkön fut.

6.  Egyszerû  kezelhetôség,  we-
bes  felületrôl,  jelszavas  véde-
lemmel
A rendszer felügyelete, mene
dzselése, riportok lehívása bár
milyen eszközrôl lehetséges 
Internet kapcsolat esetében, mi
után a szükséges azonosítás 

megtörtént a belépési adatok 
megadásával. 

7.   Távmenedzselhetôség 
Az ACCESS beléptetôrendszer fel
ügyeletét a világ bármely pontjá
ról elláthatja, hiszen minden adat 
a felhôben megtalálható. A be
léptetési pontok pedig a világ 
bármely pontjáról képesek elkül
deni az információkat a szerver 
részére. Ennek köszönhetôen 
akár a nyaralás közben is meg
nézheti, hogy a dolgozók idôben 
megérkeztek e a különbözô kon
tinenseken lévô irodákba, mun
kahelyekre. 

8.  Alacsony  karbantartás  és 
üzemeltetési költség
Talán az egyetlen karbantartási 
költség a vezeték nélküli belép
tetôeszközök akkumulátorainak 
idôszakos cseréje lehet. A rend
szer ezeket a cseréket biztonsá
gosan elôre jelzi, így lehetôséget 
teremt a csere idôbeni végrehaj
tására. 

9.  Ipari  méretû  integrált  rend-
szerek  kialakítása  is  lehetsé-
gessé válik
Egy egy cégcsoport összes in
gatlanát (irodákat, telephelyeket, 
parkolóházakat) képes egysége
sen, egy rendszerben kezelni az 
ACCESS. Lehetôséget teremtve 
arra, hogy a több ingatlant is lá
togató dolgozóknak nem szüksé
ges annyi fajta, típusú belépô

kártyát magánál hordania ahány 
ingatlanba be szeretne jutni. 
Elégséges csak egy darab kár
tyát feljogosítani az érintett iro
dákra, munkahelyekre. Így egy 
rendszerben látható az összes 
objektumban eltöltött munkaidô 
is.

10.  Több irodaház, vagy telep-
hely esetén is egy rendszerként 
kezelhetô  még  akkor  is  ha  az 
objektumok  a  világ  különbözô 
részein találhatóak.
A felhô alapú beléptetôrendszer 
egyik nagy elônye, hogy földrajzi 
elhelyezkedésétôl és az irodák 
számától függetlenül egy egysé
ges rendszerben látható az ösz 
szes beléptetôpont és az összes 
hozzájuk rendelt belépôkártya is. 
Természetesen lehetôség van kü
lönkülön felhasználói jogosult
ságok kiadására. 

A beléptetô és munkaidô-nyilvántartó rendszerek a meglévô elônyeik mellett nagyon sok hátránnyal is rendelkeznek.  
Egy új rendszer kiépítése elôtt fontos mérlegre tenni, hogy az elônyökbôl vagy a hátrányokból van e több.

10 ÉRv, hogy mIÉRT válAsszA Az egysÉges onlIne vezeTÉk nÉlkülI belÉPTeTô RendszeRT

Tekintse meg az ACCESS 
beléptetôrendszerrôl készült 
animációnkat az alábbi linken:

vagy látogasson el weboldalunkra  
a www.proguard-europe.com-ra.
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A ProGuard Europe Kft. biztonságtech
nikai webáruházában 78 gyártó ter

mékei közül válogathatnak. Viszonteladók, 
Telepítôk, Végfelhasználók részére megkö
tés nélkül indítottuk Partner Programunkat. 
Így azok a regisztrált vásárlóink, akik 
2014. szeptember 1. és 2015. március 31. 
közötti idôszakban (7 hónap alatt) leg
alább nettó 3 000 000 Ft értékben vásá
rolnak webáruházunkban, garantált hor
vátországi nyaralást kapnak ajándékba! 
Nem tévedés! Nem egy nyaralást fogunk ki
sorsolni a résztvevôk között!

hA egÉsz Évben velünk 
dolgozol, AkkoR  
nyARAlnI Is mI vIszünk!
Nem kell mást tenned csupán:
  regisztrálsz a webáruházban a www.

proguardshop.hu oldalon
  7 hónap alatt összesen legalább nettó 

3 000 000 Ft értékben vásárolsz a 78 
gyártó termékei közül 

és Tiéd a nyaralás!
■ Helyszín: Hotel Prišcapac Resort and 
Apartments  5 nap, 4 éjszaka  2 fô ré
szére lakosztályban történô elhelyezéssel, 
reggelivel

mas, távol a forgatagtól, közvetlen strandkap
csolattal, saját félsziget öbleiben saját strand 
(megkönnyíti a gyermekek felügyeletét), gye
rekanimációt biztosítunk, kiemelt lehetôsé
gek: minijátszótér, valamint gyerekpancsoló
medence. Ezen kívül kiemelt kedvezményeket 
biztosítunk gyermekkel érkezô családok szá
mára. Éttermünk kínálatában is szerepel ked
vezményes árú gyerekmenü.
Szálloda sportkínálata: minigolf, bocsa, 
pingpong, biliárd, kerti sakk, horgászat, csó
nak, kajak, valamint jetski, vízi fánk/banán 
bérlése, a strandon napozóágy, napernyô 
biztosított.
Prišćapac Diving Center: parti és hajós me
rülésekkel, bérelhetô felszerelésekkel áll ven
dégeink rendelkezésre. Tanfolyamok kezdôtôl 
egészen a profi szintig magyar, angol, német, 
horvát, cseh, szlovák nyelveken.

Ha egész évben velünk dolgozol, 
akkor nyaralni is mi viszünk!

ProGuard Shop – Partner Program

Telepítôk részére a hûségpontrend-
szer továbbra is él. Az aktuális árakért 
jelentkezzen be a fiókjával és kérje kol-
légáinkat, hogy regisztrációt követôen  
a Telepítôi csoportba helyezzék át.

További információk  
az info@proguard-europe.com mail címen,  

vagy bármelyik elérhetôségeink egyikén. 

Csodálatos fekvésû, 50 szobás apartman 
szálloda közvetlenül a tengerparton 2 étte
remmel, saját búvárbázissal, saját félszi
gettel és stranddal. Ideális nyaralóhely 
családoknak, nászutasoknak, könnyû
búvároknak és mindazoknak, akik nagyra 
értékelik a kristálytiszta tengert, az ízletes 
horvát konyhát, a híres dalmát borokat, a 
nyugalmat, a csendet és a szép kilátást.
A foglalástól egészen az elutazásig ma
gyarul (is) beszélô személyzet gondosko
dik kényelmérôl.
Általános környezet: Korčula csodálatos 
szigetét gazdag, buja növényzet borítja, és 
kristálytiszta tenger öleli körül. A víz hô
mérséklete áprilistól novemberig alkalmas 
fürdôzésre, a látogatóknak kellemes, pi
hentetô nyaralást kínálva az érintetlen kör
nyezetben, valódi mediterrán vidéken, tá
vol a városok zajától. Korcula déli vidéke 
kivételesen gazdag fenyvesekben és más 
mediterrán örökzöldekben.
Hotel Prišćapac Resort&Apartments: a 
szobák lépcsôzetes kialakítású területen 9 
épületben helyezkednek el; egyegy épü
letben 4–6 külön bejáratú minikonyhával 
felszerelt tágas apartman, vagy minibárt 
kínáló lakosztály várja Vendégeinket. Mind
egyik szoba tengeri tájolású és terasz, 
vagy balkon csatlakozik hozzájuk.
Gyerekbarát szálloda: csendes, nyugal

Új Partner Programunkkal szeretnénk ked-
veskedni hûséges ügyfeleinknek. Az egész 
éves fárasztó munka gyümölcseként egy ga-
rantált ajándékot, egy horvátországi nyara-
lást adunk vásárlóinknak, mely részleteirôl a 
cikkben találhat további információkat.


