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Integrované zabezpečení monitoringu a managementu
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Výhody
Získejte více z instalace Galaxy 
Již máte nainstalovanou ústřednu Galaxy? Přidejte 
WIN-PAK for Galaxy jako další vývojový krok pro vaši 
bezpečnost a zlepšenou a zjednodušenou správu 
uživatelů napříč několika lokalitami.

Šetří čas a peníze 
WIN-PAK zvládá všechny úkoly centrálně napříč 
lokalitami/instalacemi. To znamená méně návštěv 
přímo na místě instalace a méně času stráveného na 
provádění opakujících se úkolů. Například odstranění 
uživatele z ústředny Galaxy lze provést pouhými třemi 
kliky. 

Přístupový systém postavený přímo na míru 
Poskytuje kompletní řešení kontroly vstupu s použitím 
hardwaru Honeywell Security NetAXS. 

Bezproblémová integrace 
Plně integruje kontrolu vstupu, poplachový systém a 
video a umožňuje centrální správu napříč libovolným 
počtem instalací. 

Roste s vašimi potřebami 
WIN-PAK přichází ve čtyřech základních verzích, určených 
ke splnění vašich potřeb jako zákazníka, a nabízí stálou a 
snadnou cestu k aktualizaci a rozšíření. S růstem vašich 
bezpečnostních potřeb rostou i možnosti našeho řešení 
- bez ohledu na to, které bezpečnostní prvky chcete 
integrovat jako první.

Intuitivní a snadné ovládání  
Kontrola a monitoring z jednoho místa - zobrazuje 
informace přehledným způsobem na realistických plánech 
podlaží, zjednodušuje společné úkony na několik málo 
kliknutí myší. Software vyžaduje pouze krátké seznamovací 
školení. 

Pokročilá hlášení 
Může poskytovat automatizovaná hlášení přizpůsobená 
vašim potřebám, abyste měli vždy jasný přehled o 
bezpečnosti.

Bezpečný a stabilní systém od důvěryhodné značky 
Honeywell vytvořil WIN-PAK pro zajištění maximální 
stability, flexibility a bezpečnosti.

GALAXY

(Poplachové systémy)

Určeno pro zabezpečovací 
systémy se správou 
uživatelů a monitoringem

ACCESS 
(Kontrola vstupu)
Určeno pro správu 
a automatizaci 
kontroly vstupu 
uživatelů 

INTEGRACE 
• Větší instalace poplachových ústředen Galaxy
• Integrovaná kontrola vstupu
• Videomonitoring a management systému

INTEGRACE
•  Určeno pro větší instalace
přístupových systémů
• Integrace ústředen Galaxy Dimension
• Videomonitoring a management systému

• Neomezená integrace
• Řešení pro více operátorů

WIN-PAK
Při více než 100 000 systémech po celém světě nemusíte hledat jiné řešení pro výkonnou integraci 
bezpečnosti a prokázanou výkonnost, než je WIN-PAK. Vychází z inovačních technologií a nabízí 
rozšířitelné flexibilní řešení, které vy i vaši zákazníci hledáte. WIN-PAK může buď přímo spravovat nebo 
může plně integrovat kontrolu vstupu, poplachové systémy i IP video. To vše jako jeden softwarový 
balíček, který vám šetří čas a peníze.
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WIN-PAK for Galaxy 
 (WIN-PAK GX)

WIN-PAK for Access  
(WIN-PAK XE)

WIN-PAK for Integration 
 (WIN-PAK SE)

WIN-PAK Ultimate
(WIN-PAK PE)

Určeno pro zabezpečovací 
systémy se správou uživatelů a 
monitoringem

•  Pro zákazníky s bezpečnostním 
systémem Galaxy do 5-ti 
ústředen

•  Konfigurace automatického 
importu Galaxy ve WIN-PAK

•  Snadný přenos identifikátorů/
uživatelů Galaxy

•  Okamžité provádění změn na 
jedné i více ústřednách

•  Uživatelský kód a číslo karty 
napříč více ústřednami v celém 
systému Galaxy

•  Snadná správa uživatelů
•  Smazání uživatele z několika 

panelů Galaxy pouhými třemi 
kliknutími myší

•  Přidání uživatele napříč 
ústřednami Galaxy

•  Automatická aktualizace všech 
ústředen Galaxy

•  Správa uživatelského jména, 
PIN kódu a čísla karty Galaxy

•  Správa uživatelské úrovně 
a používání dotykové 
klávesnice Galaxy

•  Volba skupiny a výběr skupiny
•  Možnost povolit na kartě 

zastřežit a odstřežit systém
•  Přeřazení předdefinovaných 

práv vstupu v ústředně 
kartám Galaxy

•  Spravování až 5 ústředen 
Galaxy Dimension

Určeno pro správu a 
automatizaci kontroly vstupu 
uživatelů 

•  Správa zabezpečení kontroly 
vstupu

•  Režim kontroly dveří podle 
harmonogramu nebo události

•  IP komunikace po routeru s 
dynamickými IP adresami

•  Uživatelsky definované 
postupy na základě události/
harmonogramu

•  Sledování/vzorový report/
prohlížeč

• Standard značení ID
•  Překryvné zobrazení držitele 

karty
•  Pochůzka ostrahy podle karty 

nebo bodu
•  Možnost odhlášení pouze pro 

operátora vysoké úrovně
•  Čísla karet do délky 20 číslic
•  Automatická historie uvolnění 

1-999 dní

INTEGRAČNÍ SOFTWARE

•  Rozšířitelný a snadno přizpůsobitelný 
vašim specifickým potřebám.

•  Integrované funkce zabezpečení, 
které kombinují kontrolu vstupu, 
video a poplachový systém Galaxy

•  Integrace s full IP video systémy
•  Integrace s hybridními a analogovými 

video systémy (analogové a/nebo IP 
kamery)

•  Celosystémová vyhledávací funkce 
na bázi události s video stopáží

•  Překryvné zobrazení držitele karty se 
zobrazením videa

SINGLE USER (Jeden uživatel) 

•  Všechny funkce WIN-PAK for Access 
vstupu pro jednoho operátora 
současně.

•  Základní správa videa s integrací 
jednoho překryvného zobrazení 
videa na událost poplachu 

FIVE USER (Pět uživatelů) 

•  Všechny funkce WIN-PAK for Access 
pro pět operátorů současně

•  Pokročilá správa videa, integrující 
až čtyři překryvná zobrazení z 
kamery na událost s přednastavenou 
kontrolou PTZ 

Další integrace GALAXY

•  Všechny funkce WIN-PAK for Galaxy 
pro až 50 ústředen Galaxy

•  Integrace poplachových událostí s 
funkcemi přístupového systému a 
videa

SOFTWARE VŠE V JEDNOM

•  Zcela integrované bezpečnostní 
řešení

•  Obsahuje kompletní správu 
kontroly vstupu, poplachového 
systému Galaxy a pokročilého 
video managementu.

•  Neomezený počet pracovních 
stanic

•  Neomezený počet podporovaných 
komunikačních serverů

•  Podpora pro až 50 ústředen 
Galaxy na komunikační server

•  50 účtů pro účely multi-operátorů

Všeobecné charakteristiky: 
•  Podpora 32 a 64 bitového OS
•  Aktivní plán podlaží zobrazuje všechny relevantní informace
•  Skvělá funkce reportů
•  Lepší správa události a poplachu
•  Vícejazyčný software v následujících jazycích: angličtina, španělština, francouzština, nizozemština, italština, čeština, portugalština, arabština, 

ruština a polština
•  Funkce pokročilého reportingu
   •  Předdefinovaná hlášení nebo hlášení na míru
   •  Harmonogram e-mailů předdefinovaných hlášení
   •  Export v HTML nebo ve formátu s oddělovači
   •  Prioritní poplachové události

UPOZORNĚNÍ: Instalace verzí WIN-PAK for Integration a WIN-PAK Ultimate obsahují  všechny funkce obsažené v předchozích verzích a navíc funkce výše uvedené.

WIN-PAK

GX XE SE PE GX XE SE PE GX XE SE PE GX XE SE PE

Technické parametry

PESEXEGX
WIN-PAK® 4.4



Objednací údaje
SOFTWAROVÁ SADA WIN-PAK

OBJEDNACÍ ČÍSLO POPIS
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WPX4 SOFTWARE PRO JEDNOHO UŽIVATELE - pouze funkce ACCESS (Kontrola vstupu)

W
IN

-P
A

K
fo

r G
al

ax
y

P
op

la
ch

ov
é 

sy
st

ém
y

Je
de

n 
už

iv
at

el

WPG4X1 SOFTWARE PRO JEDNOHO UŽIVATELE - JEDNA ústředna GALAXY

WPG4X5 SOFTWARE PRO JEDNOHO UŽIVATELE - ústředny GALAXY
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WPS4 SOFTWARE PRO JEDNOHO UŽIVATELE - včetně podpory pro ACCESS (Kontrolu vstupu) a VIDEO
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WPS4U5A SOFTWARE PRO PĚT UŽIVATELŮ - včetně podpory pro ACCESS (Kontrolu vstupu) 
a POKROČILÉ VIDEO
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WPS4G SOFTWARE PRO JEDNOHO UŽIVATELE - včetně podpory pro ACCESS (Kontrolu vstupu), VIDEO 
a pokročilý poplachový systém GALAXY
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WPS4U5GA SOFTWARE PRO PĚT UŽIVATELŮ - včetně podpory pro ACCESS (Kontrolu vstupu), POKROČILÉ 
VIDEO a pokročilý poplachový systém GALAXY
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WPP4 NEOMEZENÝ UŽIVATELSKÝ SOFTWARE - včetně podpory pro ACCESS (Kontrolu vstupu), 
POKROČILÉ VIDEO a pokročilý poplachový systém GALAXY
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