
WIN-PAK® SE/PE s podporou EZS Galaxy

Kombinace, jíž nelze odolat

INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ EZS, VIDEOMONITORINGU A
ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU



Výhodná nabídka pro vás…
Nový systém WIN-PAK SE/PE s podporou EZS Galaxy od společnosti Honeywell,
určený pro úspěšné střední až velké společnosti, umožňuje rychlé a snadné doplnění
videomonitoringu a EZS vždy, když instalujete systém pro řízení přístupu - a vše lze
ovládat z jednoho uživatelského rozhraní.
A výsledek? Jediné řešení, které zvládá všechny požadavky zákazníků na
integrované zabezpečení! Pokud vyhovíte potřebám zákazníka ve všech uvedených
oblastech najednou, velmi pravděpodobně bude řešení ekonomické. Zákazníci to
ocení a vy - získáte více zakázek. A co víc - jedinečná kombinace řízení přístupu,
videomonitoringu a EZS také šetří čas a peníze, protože se sníží potřeba školení a
manuální práce.

Typické aplikace

• Kancelářské budovy

• Školky

• Lékárny

• Lehký průmysl

• Sklady

• Školy a univerzity

• Nemocnice a zdravotní střediska

• Restaurace

• Obchody se smíšeným zbožím

• Jiné prodejny

• Datová centra

• Nadnárodní firmy

Využijte, co se vám nabízí!

Seznamte se:
WIN-PAK® SE/PE s podporou EZS Galaxy

Hledáte víc než jen tradiční zabezpečení? Populární software pro řízení
přístupu Honeywell WIN-PAK nabízí komplexní integraci videomonitoringu a
elektronického zabezpečení proti vloupání (EZS). Vaši zákazníci tedy mohou
rozšířit své systémy a vy své zakázky. Není čas využít další příležitost?



• Úspora času a peněz ovládáním tří samostatných systémů
pomocí jednoho snadno použitelného softwarového
rozhraní.

• Kontrola a správa bezpečnostní situace firmy na dálku
• Zobrazení videozáznamů v reálném čase včetně událostí

(vstupů osob a vloupání)
• Zvýšení úrovně zabezpečení - vyloučením možnosti sdílení

uživatelských přístupových kódů
• Úspora nákladů na nové zámky při odchodu zaměstnanců z

firmy
• Vstup lze povolit pouhým přidělením karty, není třeba si

pamatovat kódy nebo vydávat klíče, které se ztrácejí a kradou
• Sledování průchodů dveří zaměstnanci včetně času

• Snížení falešných poplachů na minimum
• Přístup lze omezit ve vztahu k pracovnímu zařazení, času

nebo místu
• Ochrana cenností omezením přístupu do vybraných oblastí

(šatny, kanceláře, trezory, serverovny atd.)
• Zvýšení bezpečnosti zaměstnanců ve výrobě omezením

využití strojů a zařízení nepovolanými osobami
• Usměrňování a/nebo blokování pohybu personálu a

návštěvníků
• Možnost řízení přístupu ve výtazích, na parkovištích a

příjezdových komunikacích včetně monitorování řidičů

...a výhodné řešení pro vaše zákazníky

Se systémem WIN-PAK SE/PE a vaší pomocí mohou zákazníci
řídit svůj podnik efektivněji. Co jim systém přinese?



Videomonitoring...
nová cesta k zabezpečení

Co se zákazníkům nabízí?

• Spuštění videozáznamu o situaci v podniku a okolí jedním tlačítkem na
obrazovce počítače v místní počítačové síti nebo vzdáleně přes internet

• Kontrola skladů nebo sledování přístupových cest do budovy

• Vizuální kontrola nákladních ramp a autoparku

• Prověření návštěvníků před vstupem

• Hlídání cenného majetku, skladů a důležitých dokumentů

• Prohlížení nahraných videozáznamů o zavírání a otevírání podniku

• Příprava a kontrola obchůzek hlídačů

• Plánování "živých" videokontrol objektu, které jsou prováděny elektronicky a
současně zaznamenávány do archívu. Tím je zajištěný okamžitý přístup k
důležitým informacím i jejich snadné vyhledání a prohlížení

• Software v rodném jazyce díky vícejazyčnému uživatelskému rozhraní

Podívejte se na věc komplexně! S řešením WIN-PAK®
SE/PE se vaši zákazníci mohou těšit z výhod integrovaného
videomonitoringu a ještě vyššího zabezpečení

Zákazníci mohou sledovat záznam
z kamer kolem firmy a celý systém
řídit z podniku, služební cesty i z
domova.



Povolané osoby - a nikdo jiný -
projdou snadno a rychle pouhým
přiblížením identifikační karty ke
čtečce. Stejnou kartu lze použít i k
odstřežení či zastřežení zabezpečo-
vacího systému. Není nutné zápasit s
neohrabanými klíči a zámky, ani si
zaměstnanci nemusí pamatovat
mnoho přístupových kódů. Pokud
dojde ke ztrátě či odcizení kary, lze ji
ze systému smazat a ušetřit si
výměnu klíčů a zámků - tím i čas a
peníze.

Jste na prahu nových možností…
řízení přístupu - jednoduše a prostě

Virtuální klávesnice systému
WIN-PAK SE/PE umožňuje rychlé a
snadné ovládání bezpečnostních
ústředen na dálku.



Software
WIN-PAK SE/PE
WIN-PAK PE

Videosystémy

EZS (ochrana
před vloupáním)
Galaxy XL
Galaxy G3

Kontrola
přístupu
NS2+
N-1000
PRO2200
NetAXS

Videorekordér řady
Fusion

Rapid Eye

Struktura systému

NS2+
kontrola dveří

WIN-PAK SE s 
podporou EZS Galaxy 
i videomonitoringem

Galaxy
ústředna EZS

Videorekordér 
řady Fusion

WIN-PAK® SE/PE kombinuje kontrolu přístupu, videomonitoring i EZS

LAN/WAN nebo RS485 LAN/WAN
LAN/WAN

Kompatibilní systémy



Odlište se od konkurence

Pokud nabídnete výkonný videomoni-
toring a řízení přístupu, můžete se
odlišit od těch, co instalují pouze
klasické zabezpečovací systémy.

Od modernizací k
budoucímu rozšiřování
WIN-PAK SE/PE je flexibilní systém,
se kterým vytvoříte škálovatelné
řešení na míru všem potřebám
vašeho zákazníka v oblasti
zabezpečení proti vloupání,
videomonitoringu a řízení přístupu.
Ať už chystáte novou instalaci,
modernizaci nebo rozšíření,
WIN-PAK SE/PE vás nezklame!

WIN-PAK
SE/PE…příležitost od
Honeywellu, se kterou
nemůžete prohrát
Ať už videomonitoring a řízení přístupu
instalujete celá léta nebo tuto práci
teprve zvažujete, přesvědčíte se, že
systém WIN-PAK SE/PE s podporou
elektronického zabezpečení Galaxy
nabízí přesně to, co hledáte: novou a
skvělou příležitost nabízet individuální
bezpečnostní řešení (při jejichž
realizaci využijete své znalosti a
zkušenosti), s jednoduchou instalací a
praktickými vlastnostmi, které umožní
zakázku dále rozšiřovat. Prostě, výhra
pro vás i vaše zákazníky!

Příležitost, s níž nemůžete
prohrát
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