unipass
Voor een eenvoudige en efficiënte
oplossing voor toegangscontrole

Wie mag waar, wanneer en hoe binnen?
Wie? De toegangsregels worden individueel (per signalementsfiche) of voor een bepaalde bevolkingsgroep
gedefinieerd.
Waar? De toegang kan worden toegestaan of geweigerd volgens vooraf gedefinieerde zones.
Wanneer? De toegangsregels zijn gedefinieerd volgens een nauwgezet schema en voor bepaalde dagen.
Hoe? Met de hulp van een badge, code en/of biometrische oplossingen.
Met Unipass, onze software voor toegangscontrole, kan automatisch worden bepaald wie waar binnen mag, op welk
ogenblik en volgens welke voorwaarden en dit voor een onbeperkt aantal personen, lezers en gebouwen.
Aan u om de regels vast te leggen, aan Unipass om toezicht te houden op de toepassing voor een optimale beveiliging
van uw personeel, maar ook van uw apparatuur en documenten.
Unipass kan offline – data op kaart toegangscontrole integreren door de implementatie van een installatie voor het
vergrendelen en ontgrendelen met een automatische besturing (sloten, cilinders, enz.) en dit door de installatiekosten
aanzienlijk te verminderen.

Een toegangscontrole? Waarom?
•

Bescherming van uw personeel, bezoekers, tijdelijke werknemers, maar ook van uw middelen en
gegevens

•

Afschaffing van het sleutelbeheer

•

Vermindering van kosten voor bewakingsdiensten

•

Toezicht van toegang tot locaties van elke grootte en
van enkele of meerdere gebouwen

•

Een complete opvolging van de bewegingen van
personen in uw organisatie

•

Toegang tot kantoren via badge, zonder enige
bekabeling

•

Beheer van de toegang tot parkeerterreinen

•

Volledig beheer van toegangscontrole tot liften

•

Historische overzichten voor doorgangen en
aanwezigheden

•

Beheer van de evacuatielijsten

Specificaties
•

 nbeperkt aantal locaties, controllers, lezers
O
en badgehouders

•

Onbeperkt aantal wachtwoorden en
operatorprofielen

•

Interface beschikbaar in drie talen tegelijk :
standaard FR, NL, EN (mogelijkheid tot
vertaling door uzelf)

•

Logboekbestand van operators

•

Office-modus: permanent openen of sluiten
van een poort door de badge twee keer na
elkaar te gebruiken

•

Extra uitgebreid signalement, moduleerbaar
en opgeslagen in een historisch overzicht

•

Planning van automatische taken

•

Online diagnose

•

Weergave van aanwezigheidstellers per zone
(min. & max.)

•

Tot 6 specifieke toegangsregels per persoon
en per locatie, plus een “uitzonderlijke”
regeling

•

Bewerking en automatische verzending van
rapporten via e-mail

•

Anti-passback (tijd, enkel of dubbel)

•

Online hulp

•

Lijst van aanwezigheden per zone

•

...

•

Toegangscontrole op afstand

•

Mobiele identificatie met behulp van
intelligente apparatuur

•

Volledig beheer van toegangscontrole tot
liften

•

Toegangsregels die “on-the-fly”
configureerbaar zijn

•

Helpbestanden en wizard voor het snel en
eenvoudig toewijzen van toegangsregels aan
een of meerdere personen op basis van uw
parameters (groep, hiërarchie, organigram)

•

Snelle toegang tot de functies dankzij een
dynamische interface

•

Lijst van streaming prikklokken met meerdere
selectiecriteria

•

Meerdere technologieën

•

Bewaking en bediening van de deuren op het
plan

•

Onderlinge verbinding met andere
toepassingen

•

Variabele openingstijd volgens de gebruiker
(mensen met een verminderde mobiliteit,
leveringen, …)

•

Vrije toegang na eerste toegelaten toegang
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