MATRIX ONE –
Eenvoudig toegang verlenen
Hoe vaak worden in uw onderneming elke dag opnieuw deuren
geopend? En wat belangrijker is:
door wie? Met MATRIX ONE kunt u
deze vragen gemakkelijk beantwoorden. In de toekomst regelt u op eenvoudige en veilige wijze wie bij u
waar en wanneer toegang krijgt, of
niet.
U profiteert op elk moment van een
super eenvoudig systeem, zowel wat
betreft montage als de bediening:
binnen de kortst mogelijke tijd is
MATRIX ONE operationeel. Het
moderne paneel is intuïtief te bedienen.
De toegangscontrole maakt een
efficiënt beheer van de toegangsmachtigingen mogelijk voor kleine en
middelgrote ondernemingen (tot
1000 medewerkers) op basis van
eenvoudige sluitplannen en/of vaste
toegangsprofielen die worden toegekend aan individuele personen of
aan groepen. Globale wijzigingen
kunnen snel worden doorgevoerd

door via de centrale sluitplannen
vast te leggen.
MATRIX ONE wordt geïnstalleerd op
een pc van de klant en is volledig
browsergestuurd, waardoor de installatie en het onderhoud een stuk
eenvoudiger wordt. Eens geïnstalleerd is het systeem via een browser
bereikbaar via elk gewenste eindapparaat.
Via het uniforme bedieningsconcept
kunnen alle functie op eenvoudige
wijze worden geselecteerd. Het
intuïtieve paneel past zich automatisch aan het beschikbare beeldscherm van het eindapparaat aan,
zodat het systeem ook via smartphone of tablet kan worden bediend.
Het systeem is meertalig. Hierdoor
kunnen de dialoogschermen en de
gegevens individueel worden ingesteld op de taal van de gebruiker.
MATRIX ONE ondersteunt de nieuwe
generatie apparaten van toegangsmanagers en evolo-componenten en
verschillende bedrijfsmodi.

Overzicht van de voordelen
Eenvoudig
• Gebruik van de aanwezige infrastructuur
• Snelle montage
• Effectieve implementatie binnen
uw bedrijfsorganisatie
• Lage kostprijs, tijd- en personeelsbesparend
• Modulaire uitbreidingsmogelijkheden door toepassing van verscheidene opties
Veilig
• Betrouwbare toegangsverlening
en -weigering
• Alle gegevens blijven in uw netwerk
• Ondersteuning van offline werking, online, draadloos, Access on
Card en Mobile Access
Internet based
• Overzichtelijk en duidelijk gestructureerde oppervlakken voor een
intuïtieve bediening
• Bediening via browser op verschillende types van eindapparaten
• Moderne, meertalige browserinterface

Productkenmerken
MATRIX ONE: voor elke toepassing de juiste variant
MATRIX ONE biedt drie verschillende varianten (S, E, O) om aan uw toepassing
te kunnen voldoen.
Er zijn twee setups: een setup voor MATRIX ONE S en een setup voor
MATRIX ONE E en MATRIX ONE O. Hierdoor wordt een eenvoudige
implementatie gegarandeerd, vooral bij de MATRIX ONE S-oplossing.
Het systeem is uitbreidbaar. Zo kunt u MATRIX ONE eenvoudig uitbreiden en
upgraden naar een hogere variant.
Pas de toegangscontrole aan uw toepassing aan:
• Toegangsfunctionaliteit: profielen, weekprogramma‘s, personeelsrecord, individuele toegangsrechten, toegang weekprofielen, toegang dagprofielen, ruimtezones, codering van blancobadges en kastopening via Nedap-kenmerkcamera (in MATRIX E en O mogelijk)
• Selecteerbare bedrijfsmodi: offline, online, wireless, Access on Card,
Mobile Access of gecombineerde bedrijfsmodi
MATRIX ONE voldoet aan de nieuwste normen voor toegangscontrole.
Op verzoek is een gratis en volledig functionele demoversie verkrijgbaar.
De varianten in een oogopslag
Omvang

Varianten
MATRIX ONE S

MATRIX ONE E

MATRIX ONE O

Aantal personen

100

4.000.001

4.000.001

Aantal deuren

100

Onbeperkt

Onbeperkt

●

●

●

●

●

●

●

Toegangsrecht via sluitplan
Toegangsrecht via vaste
toegangsprofielen
Toewijzing van personen en
personengroepen
Uitgebreide functies

●

Mobile Access

●

●

●

Systeemoverzicht

desktop pc

Laptop

Tablet

Smartphone

MATRIX ONE
Online

Wireless online

toegangsmanager

Wireless Gateway

Whitelist en Access on Card

Technische specificatie

remotelezers

remotelezers

Kastslot

Mechatronische
cilinder
digitale cilinders

Mechatronische
cilinder
digitale cilinders

registratie-units

c-lever deurschilden

Opmerking: Het systeemoverzicht is slechts een uittreksel.

Hebt u vragen? We adviseren u graag.

c-lever deurschilden

De MATRIX-software kan op elke
huidige Windows-computer worden
geïnstalleerd. De database H2 of
SQL Express wordt meegeleverd.
Meer details zijn te vinden in de
systeemvereisten.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
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