
Лесно
Сигурно 
Уеб-базирано

MATRIX ONE 
Лесен и сигурен контрол на 
достъп



Малките и средни предприятия се 
нуждаят от система за контрол на достъп, 
която се внедрява бързо и лесно.   
MATRIX ONE се инсталира веднага и 
работите с нея директно през браузъра на 
компютър или смартфон.

Още информация 
можете да намерите на 
www.dormakaba.com

MATRIX ONE:
Решението за контрол на 
достъп, за което винаги сте 
мечтали

MATRIX ONE е система за контрол на достъп, 
създадена за малки и средни предприятия. 
Инсталирането става лесно и бързо, а след това 
работите с модерен и интуитивен интерфейс. 
Системата се инсталира на компютър или 
сървър на фирмата; напълно уеб-базирано 
решение - т.е. използвате софтуера през 
браузъра на компютър или смартфон, за да 
управлявате контрола на достъп. MATRIX ONE е 
предварително конфигурирана система, която не 
се нуждае от допълнителни настройки.

След като бъде инсталирана, MATRIX ONE е 
достъпна за всеки компютър с оторизиран 
достъп до мрежата на фирмата. Всичко, което 
трябва да направите след това е да въведете 
данните си за достъп до системата, за да се 
възползвате от всичките й предимства.



MATRIX ONE 
FAQs
За кой е подходяща MATRIX ONE? 
Системата e подходяща за контрол на 
достъп до малки и средни бизнеси. Например:
• Офиси
• Административни сгради
• Малки и средни производствени компании
• Медицински центрове и аптеки

Какви са предимства на MATRIX ONE за мениджърите по 
сигурността?

• Гъвкавата концепция за достъп улеснява разпределението на
отговорностите по отдели

• Широка интеграция със съществуващите системи за
предотвратяване на дублиране на данни

• Пълен контрол и регистриране на всички промени
• Без разходи за инсталиране на работни станции - системата е 

достъпна от всяко устройство чрез браузър
• Добавяне на план на етаж/сграда за улеснен мониторинг на 

контрола на достъп
• Добавяне на IP камери - при включена аларма, камерата се 

включва и показва вратата с активирана аларма 

Какви са предимства на MATRIX ONE за системните 
администратори?
• Лесни и бързи настройки за достъп до най-често

използваните функции
• Голям избор от опции за персонализиране на известията

Какви са предимствата на MATRIX ONE за потребителите?

• Бърза реакция на системата при чекиране за вход/изход от работа
• Пълен достъп до информацията за регистриране в системата,

благодарение на уеб-базирания интерфейс
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Вашата система за контрол 
на достъп 
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Колко са вратите във Вашия офис? А по колко пъти на ден се отварят?   
И най-важното - кой отваря тези врати? С  MATRIX ONE можете да отговорите на тези 
въпроси бързо и лесно. Системата за контрол на достъп Ви помага лесно и сигурно да 
контролирате достъпа до всяка стая и част на сградата. Вие определяте всичко: вида и 
времето на достъп, кой има и кой няма право на достъп до определени помещения или 
части на сградата. 

05 
Управление на достъпа за посетители 

• Администриране на всички посетители 
директно чрез системата за достъп 

• Предварителна регистрация (за 
служители със самостоятелни офиси и 
кабинети)

03 
Интерфейс за взаимодействие 
с алармена система

• Активиране/деактивиране на 
алармената система чрез интерфейса 
на MATRIX ONE

• Възможно е деактивиране на четеца за 
достъп

01 
Функции за достъп
• Персонални настройки
• Профили за достъп
• Индивидуални права за достъп
• Седмични планове за достъп
• Дневни програми за достъп
• Зониране с индивидуални права за 

достъп

02 
Мониторинг на вратите и известяване

• Контрол и наблюдение на входни врати
• Определяне на продължителността на 

импулса за отключване на вратата
• Допустимо време за отваряне на 

вратата и продължителност на алармата
• Изпращане на известия по email

04 
Мониторинг на събития и свързване на 
камери за видеонаблюдение
• Цветни изображения при активиране на 

алармата 
• Графично показване на аларми в плана на 

сградата
• Регистрация

06 
Голям избор от режими на работа
• Онлайн достъп
• Безконтактен онлайн достъп
• "Бял списък" за достъп
• Достъп с карта
• Комбинирана система за достъп
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Лесно и просто решение за 
достъп

Системата MATRIX ONE е създадена, за да отговори на изискванията за сигурност и достъп на 
малките и средни предприятия. Може да бъде използвана веднага, без да са необходими 
големи промени в съществуващия начин на работа или допълнителни сложни настройки.
След като хардуерът е свързан и конфигуриран, настройката на системата 
отнема минути. Спестяването на разходи и време не би могло да бъде по-лесно!



Сигурното решение за 
контрол на достъп
MATRIX ONE се инсталира на компютър или сървър, след 
което получавате пълен контрол върху системата за достъп 
във Вашата компания. Системата отговаря на всички 
стандарти в сферата на контрола на достъп. 

С MATRIX ONE можете да се възползвате от различни 
режими на работа:

Онлайн
Точките за достъп (врати, асансьори, бариери и др.) са 
свързани и са част от системата за достъп чрез мрежата. Нови 
права за достъп се изпращат в реално време. 

Безконтактен онлайн режим 
Точките за достъп са свързани безжично към системата. 
Всички събития и заявки в системата за достъп се обработват 
в реално време, а правата за достъп до различните точки 
могат да бъдат актуализирани в рамките на няколко секунди.

"Бял списък" за достъп 
Точките за достъп не са свързани със системата, а правата за 
достъп се съхраняват в устройствата за достъп (картови 
четци, дигитални цилиндри и др.) Правата се качват на 
устройствата чрез програматор 14 60.

Достъп чрез карта
Точките за достъп не са свързани директно със системата, а 
връзката между MATRIX ONE и точката за достъп се 
осъществява чрез ID карта. Информацията за правата за 
достъп се записва на картата чрез централни онлайн четци. 
Така нямате нужда от допълнителни окабелявания. 
Статусът за заряда на батерията на всяко устройство може 
да бъде следено през системата с данните от ID картата.

The simple solution

Общ преглед 
на системата

Безкабелен онлайн режим Wireless режим Режим "Бял списък" и права за 
достъп върху карта

MATRIX ONE

СмартфонПерсонален компютър ТаблетЛаптоп

Мехатроник 
цилиндър 

Мехатроник
цилиндър  

Wireless Gateway

Контролер

Контролер

Дигитален цилиндър
Дигитален цилиндър

Четци 

Контролери

Електронни устройства 
от серията c-lever

Електронни устройства 
от серията c-lever

Брава за шкафчета 
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Уеб-базирано решение

MATRIX ONE се управлява чрез модерен и интуитивен интерфейс в браузъра на Вашия компютър, 
таблет или смартфон. Не е необходимо да инсталирате и поддържате софтуер. Със системата се работи 
изключително лесно - програмата се настройва автоматично към прозореца на всяко устройство, на 
което използвате MATRIX ONE. След като бъде инсталирана на сървър, достъпът до системата е 
възможен за всеки компютър в мрежата. Всичко това значително улеснява конфигурирането, 
управлението и поддръжката на контрола на достъп. 



Предимствата на системата 
MATRIX ONE

Лесна за инсталиране

• Използва съществуващата инфраструктура 
- сървъри и компютри

• Бърза инсталация
• Лесен за работа и интуитивен интерфейс
• Бързо внедряване в организацията 
• Не е необходимо специално обучение, за 

да използвате системата

Сигурна

• Бързо и сигурно предоставя или
отхвърля достъп

• Съответства на най-новия стандарт за
достъп EN 60839-11-1, ниво на
сигурност 2

• Всички данни остават в мрежата на
потребителя

Уеб-базирано решение

• Използвате софтуера на системата през
браузъра на всеки компютър, таблет или
лаптоп, който има достъп до мрежата

• Прозорецът на системата се настройва
автоматично към екрана на устройството,
което ползвате

•
•

Модерен и многоезичен интерфейс Винаги 
най-новата версия - не е необходимо да 
правите актуализация на софтуера. Всеки 
път, когато отворите системата, работите с 
най-новата й версия.

Други предимства

• Ниски разходи - спестявате време и 
усилия на персонала 

• Работи в "офлайн режим", достъп с карта и 
онлайн режими на работа

• Изгодните стартови лицензи на системата 
мога да бъдат надградени по всяко време. 
Така можете да използвате MATRIX ONE 
за до 1000 служители едновременно

• Демо версия за ограничен брой служители
• Дистанционно управление на точки за 

достъп

Допълнителни възможности на 
системата

• Разширени функции за
контрол на достъп

• Управление на посетители
• Контрол и наблюдение на

врати
•
•

Управление на аларми 
Активиране/спиране на 
съществуващата алармена 
система



Компонентите на  
системата
MATRIX ONE предлага богата гама от устройства за контрол на достъп

Електронни устройства c-lever compact 
c-lever compact е електронно устройство, 
което може да замени механичната дръжка и е 
напълно независимо от механичния патрон. 
Така в повечето случаи не е необходимо да 
сменяте бравата на вратата.

Контролер 92 30
Онлайн контролер 92 30 е създаден за 
управление на индивидуални точки за достъп. 
Възможностите за контрол на достъп или 
управление на алармена система, могат да бъдат 
допълнени от електронни модули за вход и изход. 
С дискретен дизайн, който се съчетава отлично с 
всеки интериор. 

Мехатроник цилиндър
Комбинацията от механични цилиндри и 
електронен контрол на достъп дава много 
възможности за управление на достъпа и 
сигурността.

Дигитален цилиндър
Енергийно-ефективната електроника чете RFID 
карти за вход, проверява правата за достъп и 
отваря вратите за влизане. Различните форми и 
размери на устройството осигуряват оптимално 
решение за всяка врата.

Wireless gateway 90 40
С устройството правата за достъп могат да бъдат 
предоставени или отнети за секунди.

Електронни устройства c-lever air
c-lever air е елегантно и функционално 
допълнение към устройствата за контрол на
достъп. Отличителната му характеристика е
неговият невероятно тънък дизайн, който дава 
възможност да използвате съществуващите 
ключалки. 

Електронни устройства c-lever pro
Практично и устойчиво на атмосферни влияния, 
електронното устройство c-lever pro отговаря на 
най-високите стандарти за сигурност. В 
допълнение към защитата срещу проникване и 
пожари, c-lever pro може да се използва и за 
аварийни изходи и евакуационни пътища.

Контролер 92 00
Онлайн контролер 92 00 може да управлява 
достъпа до две врати в зависимост от избраното 
решение на системата. Възможностите за 
контрол на достъп или управление на алармена 
система, могат да бъдат допълнени от 
електронни модули за вход и изход.

Брава за шкафчета
С този тип брави за шкафчета можете да 
защитите документите и вещите си от 
неоторизиран достъп в шкафове, гардероби и 
други мебели  - лесно и удобно, без да изпозлвате 
ключ, а само с помощта на картата си за достъп.

Четец с вграден контролер
Четците с вграден контролер са универсално 
приложими за всеки контрол на достъп. Заедно с 
контролера,  те осигуряват повишена сигурност, 
тъй като са онлайн по всяко време. Служителите 
използват четеца като се регистрират и 
идентифицират чрез RFID карти.  Устройството 
проверява данните и позволява/отказва достъп. 

Контролер
Контролерите са предназначени за управление  
прости и комплексни точки за достъп. Това ги 
прави подходящи за инсталиране в офиси със 
специален режим на достъп, откъдето можете да 
управлявате достъпа до общите помещения. 

Четец- антена
Този тип четци са отделени от контролерите. 
Контролерът може да бъде инсталиран в 
защитено помещение, а четецът - антена да бъде 
поставен директно на вратата. Връзката между 
двете устройства е криптирана, което повишава 
сигурността. 



Система за управление на аварийни изходи TMS

Автомати за врати

Други решения 
от dormakaba

Цялостни решения за 
високо ниво на сигурност

В допълнение към MATRIX ONE, 
dormakaba предлага множество системи и 
решения за контрол на достъп за по-сигурна, 
ефективна и организирана работна среда. 

Ние предлагаме също решения за контрол на 
достъп, свързани с автоматични кръгли врати, 
евакуационни пътища и системи за затваряне на 
врати. 



дормакаба България
София, 1582, 
жк Дружба 2, ул. Хайделберг 15
T: +359 2 971 49 04
E: office.bg@dormakaba.com
W: www.dormakaba.com
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Автомати за врати Автоматични врати 
и системи за вход

Системи за 
контрол на достъп Системи за 

интериорно 
остъкляване

Мастър Кий Системи
и ключалки

Хотелски брави 
и решения за достъп

Сервиз




