
WIN-PAK® for Galaxy

VLASTNOSTI

Řídící software pro uživatele systému Galaxy

Softwarová sada WIN-PAK for Galaxy je určená pro 

koncové uživatele, kteří využívají zabezpečovací systém 

Galaxy. WIN-PAK for Galaxy je ideální v případě, že již 

nyní víte, že v budoucnu budete potřebovat rozšířit Váš 

zabezpečovací systém. Rozšíření možností stávající 

instalace systému Galaxy Vám umožňuje šetřit čas a zdroje.  

WIN-PAK for Galaxy spravuje systémy Galaxy v různých 

lokalitách najednou, odstraňuje potřebu nákladných 

návštěv jednotlivých míst a zvyšuje bezpečnost tím, že 

snižuje čas potřebný ke změnám metod zabezpečení. 

Se zaměřením na usnadnění a centralizaci uživatelské 

správy tato platforma zjednodušuje a automatizuje běžné 

úkoly, umožňuje skupinovou správu, usnadňuje přenos 

identifikátorů a srozumitelným a uživatelsky příjemným 

způsobem zobrazuje informace. 

Softwarová sada WIN-PAK od společnosti Honeywell 

představuje rozšiřitelné řešení, které může plně spojovat 

video, řízení vstupu a zabezpečení objektů v jednom 

jediném snadno použitelném balíčku. Výkonné a intuitivní 

uživatelské rozhraní systému WIN-PAK usnadňuje 

provádění běžných úkolů v rámci více lokalit a poskytuje 

komplexní přehled o stavu Vašich zabezpečovacích řešení.

• Vysoce rozšiřitelný

 – Může spravovat uživatele a zabezpečení z jedné 

ústředny Galaxy nebo více ústředen

 – Zabezpečovací systém může být rozšířen také o 

správu přístupu a video najednou

• Centralizovaná a pokročilá uživatelská správa

 – 3 kliknutí stačí na smazání uživatele z několika  

ústředen Galaxy

 – Několik kliknutí pro přidání uživatele na 5 ústředen 

Galaxy

 – Automatická aktualizace všech ústředen Galaxy 

včetně upozornění

 – Správa uživatelského jména, PIN kódu a čísla karty 

systému Galaxy

 – Správa a automatizace na úrovni uživatele

 – Skupinové volby a skupiny

 – Oprávnění karty k zastřežení a odstřežení systému 

podle časového rozvrhu

• Intuitivní a srozumitelné uživatelské rozhraní

 – Specifický plán zobrazení podlaží Galaxy

 – Srozumitelné znázorňování aktuálního stavu

 – Zobrazení alarmů přímo v plánu podlaží

 – Nápověda podle kontextu

• Funkce pokročilého hlášení

 – Předdefinovaná nebo přizpůsobená hlášení

 – Posílání předdefinovaných hlášení e-mailem podle 

časového plánu

 – Export v HTML nebo zvoleném formátu

 – Upřednostňování alarmových událostí

•  Omezená kontrola DCM a MAX přidáním šablon 

přístupu

•  Vícejazyčný software, včetně: angličtiny, španělštiny, 

francouzštiny, holandštiny, italštiny, češtiny, 

portugalštiny, arabštiny, ruštiny a polštiny



VÝHODY

Vytvořeno pro Galaxy 
Dimension

Usnadňuje běžné úkoly 
a zlepšuje srozumitelnost 
zobrazených informací. WIN-PAK 
for Galaxy je snadno použitelný, 
intuitivní a založený na zpětné 
vazbě uživatelů a trhu. Nabízí 
profesionální a přitom snadno 
použitelné řešení.

Intuitivní správa uživatelů

WIN-PAK je navržen tak, aby 
usnadňoval správu a umožňuje 
umožňoval provádět běžné 
úkoly na několik kliknutí, 
automatizuje běžné procesy, 
zajišťuje jednoduchou správu 
identifi kátorů a synchronizaci 
v rámci všech zařízení a 
lokalit. Centrlizuje veškeré 
Vaše informace o uživatelích. 
Výsledkem je jednodušší, 
bezchybná správa méně 
náročná na zdroje. 

Správa více ústředen

Centralizuje a zjednodušuje 
správu uživatelů v rámci 
jakéhokoliv počtu ústředen 
Galaxy. Běžné úkoly je možné 
provádět několika kliky. Šetří čas 
i zdroje. 

Vylepšené sledování

Sledování v reálném čase na 
aktivním plánu podlaží zajišťuje 
přehledné zobrazení klíčových 
informací na monitoru. To 
umožňuje učinit rychlé rozhodnutí 
a snižuje pravděpodobnost
lidské chyby. 

Rychlejší aktualizace stavu

Aktualizace stavu na ústřednách 
Galaxy v reálném čase znamená, 
že jsou veškeré podstatné 
informace dostupné ve chvíli, kdy k 
něčemu dojde, tedy bez zpoždění. 

Kompletní řešení správy 
uživatelů

Systém Galaxy nepotřebuje ke 
správě uživatelů žádné další 
nástroje. Nabízí tak srozumitelné a 
jednoduché řešení, které lze rozšířit 
na plně integrovaný systém, čímž 
se z něj stává produkt, který roste s 
Vašimi požadavky. 

Snadnější osvojení a použití

Srozumitelné uživatelské 
rozhraní a ikony usnadňují 
zaškolení a nevyžadují žádné 
zvláštní schopnosti.

Zjednodušená implementace 
a zavedení
Umožňuje vytvořit uživatele WIN-
PAK z uživatelů Galaxy, což 
usnadňuje implementaci a přechod 
a šetří Váš čas. Umožňuje také 
integraci řízení vstupu a videa bez 
toho, aby bylo třeba vytvořit další 
uživatelské profi ly. 

Upgrade na WIN-PAK for
Integration / Ultimate
Jak podniky rostou, může být 
potřebné přidat další panely Galaxy 
nebo integrovat správu videa a 
kontroly přístupu. To může být 
snadno provedeno vylepšením 
na WIN-PAK for Integration nebo 
Ultimate, které přichází s verzemi 
nabízejícími základní nebo pokročilé 
video a je integrace kontroly 
přístupu.

WIN-PAK for Galaxy



KONFIGURACE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE / POŽADAVKY

Požadavky na hardware a software k instalaci WIN-PAK na počítač:

• Nezbytné předpoklady

 − Galaxy Dimension GD-48, GD-96, GD-264, GD-520 verze firmwaru V6.92

 − Ethernetový modul E080-4 verze 3.05.

• Minimum: Samostatný počítač, který podporuje 1 ústřednu Galaxy

•  Doporučený server: Počítač, který podporuje 1 až 5 ústředen a až 2000 zón. OS licencovaný pro potřebný počet 

pracovních stanic a komunikační porty podle Vašeho využití

• Výkon: Podporuje 1 až 5 ústředen, až 2600 zón, s množstvím interakcí mezi jednotlivými ústřednami nebo s výstupy 

z panelů pro ovládání osvětlení budovy.

• Podporované OS: 64 bit Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 2012 Server R2, 64-bit a 32-bit 

Windows® 7 Professional a Windows Server 2008 R2. Podpora VMware vSphere 5.5 (anglicky)

Požadavky na firmware   
Galaxy Dimension:
-         GD-48, GD-96, GD-264 a 
 GD-520: V 6.92
- Ethernetový modul E080-4: V 3.05

Minimální
Minimální / Pracovní 

stanice
Doporučené Výkon

Operační systém
Windows 7 32-bit 

 (bez integrace videa)
Windows 7 Professional 

2012
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2

Databáze
SQL Server 2012 Ex-

press (je součástí)
SQL Server 2012 Express 

(je součástí)
SQL Server 2012 Express 

(je součástí)

SQL Server 2012 s  
doporučenou licencí 

procesoru

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

CPU 2,4 GHz 3,1 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz

RAM 4 GB 4 GB 8 GB 16 GB

Pevný disk
80 GB STATA s 

volnou pamětí min. 5 GB
80 GB STATA s 

volnou pamětí min. 5 GB
250 GB STATA nebo SCSI

1 TB 7,2k ot./min. nebo 
lepší jednotky konfiguro-
vané jako: OS na RAID1; 

DB RAID 
1+0 (4diskový)

Grafická karta
Standardní grafická karta
(min. rozlišení 1024 x 768)

1 x 512 MB PCIe x16** 1 x 512 MB PCIe x16** 1 x 512 MB PCIe x16**

PC se softwarem WIN-PAK



OBJEDNÁVKOVÉ INFORMACE

WIN-PAK for Galaxy

Více informací na: 

www.adiglobal.com/cz

Tel.: +420 543 558 111

Honeywell Security and Fire - Eastern Europe

Havránkova 33

619 00 BRNO

Česká republika

Tel.: +420 543 558 111

www.security.honeywell.com/ee

HAS-WPGALAXY-01-EN(0316)DS-R 
Březen 2016 
© 2016 Honeywell International Inc.

NOVÝ SYSTÉM

OBJEDNACÍ ČÍSLO POPIS
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l WPG4X1 WIN-PAK for Galaxy - SOFTWARE PRO JEDNOHO UŽIVATELE - JEDNA ústředna zabezpečovacího     

systému GALAXY

WPG4X5 WIN-PAK for Galaxy - SOFTWARE PRO JEDNOHO UŽIVATELE - PĚT ústředen zabezpečovacího 
systému GALAXY  

UPGRADE z WIN-PAK for Galaxy

OBJEDNACÍ ČÍSLO

UPGRADE NA

Poplachový systém Integrace kontroly prístupu, videa a systému Galaxy 

WIN-PAK
for Galaxy
 (5 panelů)

WIN-PAK 
for Integration

WIN-PAK  
Ultimate

Jeden uživatel Jeden uživatel Pět uživatelů Neomezeno
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WIN-PAK
for Galaxy 

(1 ústředna)

UG4X1GX5 UG4X1S4G UG4X1S45GA UG4X1P4

DOPLŇKY:  
4 ÚSTŘEDNY 
GALAXY

DOPLŇKY:   
POKROČILÁ 
KONTROLA PŘÍSTUPU 
VIDEO

DOPLŇKY: 
4 UŽIVATELÉ 
POKROČILÁ 
KONTROLA PŘÍSTUPU 
POKROČILÉ VIDEO

DOPLŇKY: 
NEOMEZENĚ 
UŽIVATELŮ 
POKROČILÁ 
KONTROLA PŘÍSTUPU 
POKROČILÉ VIDEO

WIN-PAK
for Galaxy 

(5 ústředen)
X

UG4X5S4G UG4X5S45GA UG4X5P4

DOPLŇKY:   
POKROČILÁ 
KONTROLA PŘÍSTUPU 
VIDEO

DOPLŇKY: 
4 UŽIVATELÉ  
POKROČILÁ 
KONTROLA PŘÍSTUPU 
POKROČILÉ VIDEO

DOPLŇKY: 
NEOMEZENĚ 
UŽIVATELŮ 
POKROČILÁ 
KONTROLA PŘÍSTUPU 
POKROČILÉ VIDEO

Žádné další upgrady nejsou k dispozici. Doporučujeme pořízení plné licence a pokud budete mít dotazy ohledně procesu upgradu, kontaktujte prosím technickou podporu 
společnosti Honeywell.

WIN-PAK® a Galaxy® jsou registrované ochranné známky společnosti Honeywell International Inc.

Microsoft®, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008, Windows 8, Windows 7 a S:QL Server jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

VMware a VMware vSphere jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti VMware, Inc.


