
Oversigt over fordele

Nemt
• benytter den eksisterende 

infrastruktur
• hurtigt at installere
• intuitiv betjening
• effektiv implementering i din 

virksomhedsstruktur
• kræver minimal oplæring

Pålidelig
• pålidelig udstedelse og 

tilbagetrækning af adgang
• alle data forbliver i dit netværk

Netbaseret
• Betjenes via browseren, uanset 

om det er på en tablet, 
smartphone eller en pc i dit 
lokale netværk.

• Justeres automatisk til 
browservinduet.

• Moderne browsergrænseflade 
på flere sprog.

• Altid opdateret – du behøver 
ikke opdatere softwaren på kli-
enterne.

MATRIX ONE er et elektronisk 
adgangskontrolsystem, som 
meget nemt tilpasses behovene i 
små og mellemstore virksomhe-
der. 

Trygt og enkelt: Du får fordel af 
et meget enkelt og brugervenligt 
system, både når det gælder 
daglig brug og administration af 
systemet. Løsningen installeres 
på meget kort tid, og den 
moderne grænseflade betjenes 
på en intuitiv måde. 

MATRIX ONE kan installeres 
enten på en helt lokal pc eller på 
en server i virksomhedens 
it-struktur. Uafhængigt af hvor 
softwaren installeres, vil bruger-
grænsefladen anvende alminde-
lig webgrænseflade og tilpasser 
sig automatisk størrelsen på 

browservinduet. 

Når softwaren er installeret, kan 
MATRIX ONE gøres tilgængelig 
fra enhver autoriseret enhed i dit 
netværk, uanset om det er en 
stationær pc, en bærbar 
computer, en tablet eller en 
smartphone. 

Du bestemmer, hvem der kan 
logge sig ind på MATRIX ONE, 
både hvem der skal have adgang, 
og hvad vedkommende skal have 
adgang til af menuvalg og 
funktioner. 

Systemet konfigureres og 
igangsættes af leverandøren i 
henhold til virksomhedens 
retningslinjer og klargøres, 
således at alt er klar til brug. 

MATRIX ONE 
– trygt og enkelt



Har du spørgsmål? Vi svarer dig gerne.

dormakaba Danmark A/S | Roholmsvej 10A | 2620 Albertslund | T: 44 54 30 00 | info.dk@dormakaba.com | www.dormakaba.dk

Systemoversigt

Struktureret kabling Trådløst via ZigBee Stand-alone og Access on Card
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Funktioner
MATRIX ONE: Den rigtige variant til alle krav
MATRIX ONE fås i tre forskellige varianter (S, E, O) for at imødekomme netop 
dine individuelle behov.
Disse valgmuligheder giver en nem implementering og gør, at dit system nemt 
kan skaleres efter behov. Du kan dermed nemt udvide MATRIX ONE og opgrade-
re til den næste variant.

Design dit adgangskontrolsystem helt efter dine egne ønsker:
• Adgangsfunktioner: Profiler, kalenderprofiler, individuelle tilladelser, rumzoner 

(mulig i MATRIX E og O).
• Vælg frit efter dit behov: Kablede onlinekortlæsere, trådløse kortlæsere, stand-

alone-kortlæsere, RFID-medie (kort/brik), Mobile Access, 
nummerpladegenkendelse. 

Bemærk: Systemoversigten er kun et uddrag.

 

Tekniske specifikationer

MATRIX-softwaren kan installeres 
på enhver aktuel Windows-
computer. H2- eller SQL Express-
databasen er inkluderet i pakken. 
For yderligere oplysninger 
henvises til systemkravene.

Med forbehold for tekniske modifikationer.  
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Varianter

Omfang MATRIX ONE S MATRIX ONE E MATRIX ONE O

Antal personer i databasen 100 4.000.001 4.000.001

Antal døre (online)/(trådløs eller stand-alone) 100 i alt*
100 online/
ubegrænset 

100 online/
ubegrænset

Adgang via låseplanskoncept ● ● ●

Adgangsprofiler og individuelle rettigheder - ● ●

Nummerpladegenkendelse (Nedap) - ● ●

Mobile Access ● ● ●

IP-kamera via ONVIF - - ●

Grænseflade for indbrudsalarm - - ●

Besøgssystem - - ●

Dørovervågning - - ●

Systemoversigt

Oversigt over varianterne

* onlinekortlæser kun som opdateringslæser uden adgangsrettigheder. 

 Det er kun trådløse læsere og stand-alone-læsere, som kan anvendes med adgangsrettigheder.


