Panel Zdalnego DostĊpu
Integral IRCP/IRAS

Zaufanie jest waĪne ale kontrola
konieczna.
WyobraĨmy sobie taką sytuacjĊ: jest póĨny
wieczór lub noc; straĪnik dokonuje obchodu
obiektu. System sygnalizacji poĪarowej
wyĞwietla komunikat, który nie jest dla niego
zrozumiaáy; chciaáby zadzwoniü do konserwatora systemu, ale ten wyszedá juĪ do
domu. Sytuacja wygląda powaĪnie, wiĊc
bĊdzie musiaá jednak przyjechaü do biura,
mimo póĨnej pory.
Taka sytuacja moĪe byü dzisiaj juĪ tylko
koszmarem przeszáoĞci, dziĊki najnowszemu produktowi Schrack Seconet.
DziĊki zdalnemu panelowi obsáugi, opiekun
systemu moĪe w ciągu kilku sekund, nawet
uĪywając do tego celu komputera domowego, uzyskaü peány dostĊp do wszystkich parametrów technicznych systemu
SAP.

Zawsze dostĊpny panel obsáugi
Pakiet oprogramowania Zdalny DostĊp Integral umoĪliwia nastĊpujące funkcje:
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MoĪliwoĞü natychmiastowego
powiadomienia o zdarzeniach
zarządcy budynku I grup serwisowych. Przemierzanie
dáugich odlegáoĞci w dni
Ğwiąteczne lub w nocy w celu
sprawdzenia stanu systemu
staje siĊ niepotrzebne
MoĪliwoĞü monitorowania
wielu systemów rozproszonych
jednoczeĞnie.

Systemy sygnalizacji poĪarowej
Schrack Seconet wyznaczają dziĊki
temu rozwiązaniu nowy standard w
dziedzinie zabezpieczeĔ przeciwpoĪarowych.
Szczególnie w przypadku wáaĞnie
takiego zagroĪenia, czynnik czasu
odgrywa decydującą rolĊ. Dlatego teĪ
stworzenie oprogramowania Zdalny
DostĊp jest jednym z kluczowych i
przeáomowych wydarzeĔ na rynku
systemów ppoĪ.

Zastosowanie pakietu IRCP/IRAS jest
przede wszystkim korzystne z punktu
staáy nadzór, w czasie rzeczywistym, widzenia oszczĊdnoĞci czasu obsáugi
systemu, przyspiesza wszelkie reakcje
caáego systemu Integral
na zagroĪenia poĪarowe, pomaga
100% odwierciedlenie funkcji pola
natychmiast wykryü wszelkie uszkoobsáugi centrali na komputerze PC
dzenia i o wszystkim powiadomiü obsáugĊ systemu — oddaloną nieraz o
wiele kilometrów od obiektu.

Idealne uzupeánienie urządzenia SMS-C Box
Zdalny DostĊp Integral stanowi
doskonaáe rozwiniĊcie funkcji
urządzenia SMS-C BOX. W przypadku wystąpienia zagroĪenia
poĪarowego , SMS-C BOX wysyáa wiadomoĞci tekstowe na telefony komórkowe, powiadamiając
odpowiednie osoby o zaistniaáej

sytuacji. W tym samym czasie,
informacje o zdarzeniach, poprzez interfejs identyczny z wewnĊtrznym polem obsáugi, do
tych samych lub innych osób
odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo obiektu, przekazywane
są za pomocą oprogramowania
Zdalny DostĊp. WáaĞciciel obiektu, szef ochrony, czy najbliĪsza
jednostka straĪy poĪarnej - wszyscy mogą zostaü jednoczeĞnie i
w sposób precyzyjny powiadomieni o zagroĪeniu i zareagowaü
Natychmiast.

Koncepcja wielopoziomowego bezpieczeĔstwa.
W obszarze bezpieczeĔstwa poĪarowego, jak nigdzie indziej, niezbĊdne jest zastosowanie wielopoziomowego i szczegóáowego systemu informacji. DostĊp do danych
musi jednak byü odpowiednio
zabezpieczony, dlatego teĪ eksperci Schrack Seconet wyposaĪyli
pakiet Zdalny DostĊp w wiele funkcji zabezpieczających. Jedną z
nich jest funkcja „Oddzwaniania”.
Poáączenie miĊdzy systemem, a
uĪytkownikiem zostaje nawiązane
po poprawnej weryfikacji nazwy
uĪytkownika oraz hasáa. Historia
poáączeĔ i operacji poszczególnych uĪytkowników zapisywane są
w postaci zakodowanej w pliku
ukrytym.

Wymagania systemu przyjazne uĪytkownikom.
Tworząc pakiet programowy Zdalny DostĊp poáoĪono duĪy nacisk
na ograniczenie wymagaĔ stawianych komputerowi PC tak, by system mógá byü zastosowany w moĪliwie najwiĊkszej iloĞci obiektów
przy jak najniĪszych kosztach

budowy infrastruktury komputerowej.
Wykorzystanie poprawnie dziaáającego
komputera PC doáączonego do lokalnej sieci komputerowej w biurze lub
domu w zupeánoĞci wystarczy do prawidáowej pracy aplikacji.

WielojĊzyczny interfejs.
Zdalny DostĊp Integral wypeánia
wszystkie wymagania stawiane tego
typu rozwiązaniom w zakresie wielojĊzycznej obsáugi systemu. Aplikacja
pozawala na wybór jednego z 20 jĊzyków obsáugi nawet w trakcie jej funkcjonowania.

Zdalny dostĊp Integral
WiĊksze bezpieczeĔstwo i komfort

NajwaĪniejsze cechy systemu.
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Staáy przegląd áatwo dostĊpnych funkcji
àatwa komunikacja aplikacji z systemem
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1:1 odzwierciedlenie wbudowanego pola obsáugi centrali
Integral
àatwy wybór jĊzyka oprogramowania
niskie wymagania systemowe produkt zgodny z Koncepcją
Caákowitej Ochrony
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Jesteœmy Waszym partnerem w zakresie: • Systemów Sygnalizacji Poůarowej • Systemów Komunikacji
Szpitalnej• Systemów Komunikacji w Domach Opieki • Systemów Bezpieczeľstwa • Kontroli Dostępu •
Wykrywania Wâamaľ i Technice Nadzoru Wizyjnego. Poza oferowanymi produktami, jesteœmy dostawcĊ szerokiego zakresu usâug w zakresie projektowania, instalacji, uruchamiania systemów I ich serwisu oraz konserwacji.
Wachlarz naszych usâug obejmuje takůe szkolenia projektowe, instalacyjne, jak równieů uůytkowe

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian !

