MATRIX ONE
- trygt og enkelt
MATRIX ONE er et elektronisk
adgangskontrollsystem som
meget enkelt tilpasses behovene
til små og mellomstore bedrifter.
Trygt og enkelt: Du har fordel av
et meget enkelt og brukervennlig
system, både når det gjelder
daglig bruk og administrasjon av
systemet. Løsningen installeres
på meget kort tid og det
moderne grensesnittet betjenes
på en intuitiv måte.
MATRIX ONE kan installeres
enten på en helt lokal PC eller på
en Server i bedriftens IT-struktur.
Uavhengig av hvor programvaren
installeres vil brukergrensesnittet
benytte vanlig web-grensesnitt
og tilpasser seg størrelsen på
nettleservinduet helt automatisk.

Når programvaren er installert,
kan MATRIX ONE gjøres
tilgjengelig fra enhver autorisert
enhet i nettverket ditt, enten det
er en stasjonær PC, en bærbar
laptop, et nettbrett eller også en
smarttelefon.
Hvem som kan logge seg inn i
MATRIX ONE bestemmer du,
både hvem som skal få tilgang og
hva vedkommende skal ha
tilgang til av menyvalg og
funksjoner.
Systemet konfigureres og
idriftsettes av leverandøren ihht.
bedriftens retningslinjer, og
klargjøres slik at alt er klart for
bruk.

Oversikt over fordeler
Enkel
• bruker den eksisterende
infrastrukturen
• rask å installere
• intuitiv betjening
• effektiv implementering i
bedriftsstrukturen din
• krever minimalt med opplæring
Pålitelig
• pålitelig utstedelse og
tilbaketrekking av adgang
• alle data beholdes i nettverket
ditt
Nettbasert
• Betjenes via nettleseren, enten
det er på nettbrett,
smarttelefon eller en PC i ditt
lokale nettverk.
• Justeres automatisk til
nettleservinduet.
• Moderne, flerspråklig
nettlesergrensesnitt.
• Alltid oppdatert – du trenger
ikke oppdatere programvaren
på klientene.

Funksjoner
MATRIX ONE: Den riktige varianten for alle krav
MATRIX ONE er tilgjengelig i tre ulike varianter (S, E, O) for å imøtekomme
nettopp dine individuelle behov.
Disse valgene gir en enkel implementering, og gjør at ditt system enkelt kan
skaleres ved behov. Du kan dermed enkelt utvide MATRIX ONE og oppgradere til
den neste varianten.
Design ditt adgangskontrollsystem, helt i henhold til egne ønsker:
• Adgangsfunksjoner: profiler, kalenderprofiler, individuelle tillatelser, romsoner,
(mulig i MATRIX E og O).
• Velg fritt etter ditt behov; kablede online kortlesere, trådløse kortlesere, standalone kortlesere, RFID medie (kort/brikke), Mobile Access, bilskilt
gjennkjenning.
Oversikt over variantene
Varianter
Omfang

MATRIX ONE S

MATRIX ONE E

MATRIX ONE O

100

4 000 001

4 000 001

100 totalt*

100 online/
ubegrenset

100 online/
ubegrenset

Adgangstillatelse via låsplan konsept

●

●

●

Adgangsprofiler og individuelle rettigheter

-

●

●

Bilskilt gjennkjenning (Nedap)

-

●

●

Mobile Access

●

●

●

IP Kamera via ONVIF

-

-

●

Innbruddsalarm interface

-

-

●

Besøkssystem

-

-

●

Dørovervåking

-

-

●

Antall personer i databasen
Antall dører (online) / (trådløs eller stand-alone)

* online kortleser kun som oppdateringsleser uten adgangsrettigheter.
Dette er kun trådløse og stand-alone lesere som kan benyttes med adgangsrettigheter.

Systemoversikt
Systemoversikt
Laptop

Stasjonær PC

Nettbrett

Smarttelefon

MATRIX ONE
Trådløst via ZigBee

Strukturert kabling

Sentralenhet

Trådløs basenhet

Stand-alone og Access on Card

Dørkontroller
Skaplås

Dørkontroller

Mekatronisk
sylinder

Kortlesere på vegg

Mekatronisk
sylinder

Digitalsylinder

Digitalsylinder

C-lever kortlesere på dørbladet

C-lever kortlesere på dørbladet

Tekniske spesifikasjoner
MATRIX-programvaren kan
installeres på enhver aktuell
Windows-datamaskin. H2- eller
SQL Express-databasen
inkluderes i den utleverte pakken.
For mer informasjon, se
systemkravene.

Med forbehold om tekniske modifikasjoner.
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