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MATRIX ONE:
Gotowe rozwiązanie
kontroli dostępu dla małych
i średnich przedsiębiorstw

Proste
Bezpieczne
Oparte
na przeglądarce

MATRIX ONE:
Dostęp o jakim zawsze
marzyłeś

MATRIX ONE to rozwiązanie bezpiecznej
kontroli dostępu, dostosowane do potrzeb
małych i średnich przedsiębiorstw. Pozwala
cieszyć się zaletami łatwego i wszechstronnego systemu, zarówno gdy chodzi o instalację,
jak i działanie: gotowe do użytku rozwiązanie
jest wdrażane błyskawicznie, a nowoczesny,
intuicyjny interfejs jest przyjazny dla użytkownika. MATRIX ONE przeznaczony jest do
instalacji na komputerze lub serwerze w obiekcie; jest on całkowicie oparty na przeglądarce

i automatycznie dostosowuje się do rozmiaru
okna przeglądarki. Po zainstalowaniu, MATRIX
ONE może być dostępny dla dowolnego
autoryzowanego komputera w Państwa sieci.
Dzięki wstępnej konfiguracji, system uruchamia się błyskawicznie, a samodzielna konfiguracja nie jest konieczna. Wszystko, co trzeba
zrobić, to wejść do nośnika dostępowego, aby
od razu móc korzystać z bezpiecznego,
prostego i dostępnego w przeglądarce rozwiązania kontroli dostępu.

Małe i średnie przedsiębiorstwa
potrzebują rozwiązania w zakresie
kontroli dostępu, które jest szybkie
i łatwe do skonfigurowania. Jako
rozwiązanie „gotowe do użycia”,
MATRIX ONE można szybko
i łatwo uruchomić za pomocą
przeglądarki.
Więcej informacji na stronie
www.dormakaba.pl
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MATRIX ONE – najczęściej
zadawane pytania
Dla kogo przeznaczony jest MATRIX ONE?
System ten jest idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na przykład:
• firm handlowych,
• gabinetów lekarskich,
• aptek,
• spółek handlowych,
• kancelarii prawnych,
• konsultantów podatkowych,
• budynków administracyjnych,
• przedsiębiorstw usługowych (np. agencji reklamowych).
Jakie korzyści oferuje MATRIX ONE specjalistom
ds. zabezpieczeń?
• Dopracowana koncepcja ról łatwo określa zakresy
odpowiedzialności w różnych działach.
• Brak podwójnego zapisu danych o dostępie dzięki
zintegrowanemu systemowi.
• Aktualizacja obejmuje wszystkie definicje parametrów
systemowych.

Jakie korzyści oferuje MATRIX ONE specjalistom
ds. zabezpieczeń?
• Minimalny nakład pracy, ponieważ system jest oparty
na przeglądarce.
• Brak kosztów instalacji terminali roboczych.
• Może być wykorzystany również do wirtualizacji.
• Obsługa wszystkich popularnych standardów, takich jak
TCP/IP, SSL, LDAP.
• Łatwe w administrowaniu interfejsy z systemami innych
producentów.
Jakie korzyści oferuje MATRIX ONE administratorom
systemów?
• Szybkie i łatwe do wyszukania dialogi dla standardowych zadań z koncepcją „ulubionych”.
• Obsługa za pomocą przeglądarki w zwykłej koncepcji.
• Rzetelne testy z opcją dostosowywania.
Jakie korzyści oferuje MATRIX ONE użytkownikom?
• Szybki czas reakcji w przypadku wejść/wyjść.
• Przejrzystość dzięki portalowi informacyjnemu dostępnemu z poziomu przeglądarki.
• Algorytmy dla żądań korekt i nieobecności.
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Twoje rozwiązanie
w zakresie dostępu
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Ile razy w ciągu dnia i jak często są otwierane drzwi w Twojej firmie? Oraz,
co ważniejsze, przez kogo? MATRIX ONE pozwala łatwo odpowiedzieć na te
pytania. W przyszłości będziesz w stanie łatwo i bezpiecznie kontrolować
komu, kiedy, gdzie i w jaki sposób przyznawany jest (lub nie) dostęp.
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Funkcja dostępu
• Grupy pracowników.
• Plan dla kluczy.
• Profile dostępu.
• Uprawnienia indywidualne.
• Tygodniowe plany dostępu.
• Codzienne programy dostępu.
• Strefy pomieszczeń.
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Monitorowanie i informowanie
o stanie drzwi
• Entrance contacts for
controlling and monitoring
• Definition of the unlocking
pulse duration
• Permissible door open time
and alarm duration
• Sending an email message

03
Interfejs dla systemu
antywłamaniowego
• Włączanie/wyłączanie systemu
antywłamaniowego przez
interfejs.
• Możliwość wyłączania czytnika
dostępu.

04
Monitor alarmowy i kamera
• Kodowana kolorem
reprezentacja alarmów.
• Graficzne przedstawianie
alarmów na planie obiektu.
• Logowanie.

05
Zarządzanie gośćmi
• Zarządzanie wszystkimi
odwiedzinami.
• Funkcja rejestracji wstępnej dla
pracowników (samoobsługa).
• Rejestracja gości.
• Zarządzanie identyfikatorami.

06
Dowolny wybór trybu pracy
• Online.
• Online bezprzewodowy.
• Biała lista.
• Dostęp na kartę.
• Tryb mieszany.
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Proste rozwiązanie
MATRIX ONE obejmuje kluczowe wymagania małych i średnich przedsiębiorstw,
dzięki czemu można z niego korzystać od razu, bez konieczności dostosowywania
systemu czy wprowadzania zmian. Po podłączeniu i skonfigurowaniu sprzętu,
instalacja może zostać zakończona w mgnieniu oka. Oszczędność kosztów, czasu
i personelu nie może być łatwiejsza.
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Bezpieczne rozwiązanie
Aby można było zarządzać systemem MATRIX ONE,
należy go zainstalować na komputerze lub serwerze.
Dzięki temu użytkownik zawsze zachowuje pełną
kontrolę nad swoim rozwiązaniem kontroli dostępu.
System jest również zgodny z najnowszymi standardami w zakresie kontroli dostępu. Możliwe jest wdrożenie
następujących wymagań:
Tryb online
Punkty dostępu są połączone do systemu kontroli
dostępu lub centrali kontroli dostępu za pośrednictwem
sieci. Nowe prawa dostępu są przesyłane w czasie
rzeczywistym do punktów dostępu poprzez sieć.
Tryb online bezprzewodowy
Punkty dostępu są połączone radiowo z systemem
kontroli dostępu. Zdarzenia mogą być przekazywane
bezpośrednio do systemu lub zostać zażądane przez
system. Umożliwia to przyznawanie i cofanie praw
dostępu w ciągu kilku sekund.

Biała lista
Punkty dostępu nie są połączone, a prawa dostępu są
przechowywane w komponentach systemu. Prawa są
przesyłane do tych elementów na miejscu,
z programatora 14 60.
Dostęp na kartę
Punkty dostępu nie są połączone, a połączenie między
systemem kontroli dostępu i drzwiami nawiązuje się za
pomocą karty identyfikacyjnej. Prawa dostępu są
zapisywane na karcie identyfikacyjnej w centralnych
czytnikach online, bez kompleksowej infrastruktury
przewodowej. Stan baterii komponentu można przesłać
do systemu za pomocą karty identyfikacyjnej.

System overview

Komputer

Laptop

Tablet

Smartfon

MATRIX ONE
Online

Online bezprzewodowy

Sterownik dostępu

Bramka bezprzewodowa

Urządzenie rejestrujące

Wkładka
digitalna

Okucia
C-lever

Biała lista i dostęp na kartę

Wkładka
digitalna

Czutnik
zdalny

Okucia
MATRIX AIR

Okucia
C-lever
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Rozwiązanie oparte
na przeglądarce
MATRIX ONE obsługiwany jest za pomocą nowoczesnego, intuicyjnego i wielojęzycznego
interfejsu przeglądarki. Żadne oprogramowanie nie jest instalowane na komputerach, tabletach i smartfonach, dlatego też nie jest konieczna ich późniejsza aktualizacja. System jest
łatwy do w obsłudze i automatycznie dostosowuje się do wielkości okna przeglądarki, dzięki
czemu może być skutecznie wdrażany w rozproszonych organizacjach – bez względu na to, czy
jest to tablet, smartfon czy komputer. Po zainstalowaniu na serwerze, cały system oparty
na przeglądarce jest dostępny dla każdego komputera w sieci. Wszystko to ułatwia obsługę,
instalację i utrzymanie.
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Wszystkie korzyści
w pigułce
Prosty
Wykorzystuje istniejącą infrastrukturę
• Szybka instalacja.
• Intuicyjne działanie.
• Sprawne wdrożenie w ramach
organizacji.
• Nie wymaga żadnych specjalistów ani
szkoleń.
Bezpieczny
• Niezawodne i szybkie przyznawanie
oraz odmowa dostępu.
• Zgodny z nową normą dla kontroli
dostępu, EN 60839‒11‒1, stopień
bezpieczeństwa 2.
• Wszystkie dane pozostają
wewnątrz sieci użytkownika.

Oparty na przeglądarce
• Obsługa poprzez przeglądarkę
z tabletu, smartfona lub komputera
w sieci firmowej.
• Automatyczne dopasowanie do okna
przeglądarki.
• Nowoczesny, wielojęzyczny interfejs.
• Zawsze aktualny – nie wymaga
aktualizacji oprogramowania klienta.

Rozszerzone funkcje dostępu
• Zarządzanie gośćmi.
• Monitorowanie stanu drzwi.
• Zarządzanie alarmami.
• Włączanie/wyłączanie
istniejącego systemu
alarmu antywłamaniowego.

Inne korzyści
• Oszczędność kosztów, czasu i personelu.
• Obsługuje tryb offline, dostęp
na kartę oraz online.
• Niedrogie licencje startowe mogą
zostać w dowolnym momencie
zaktualizowane do maks. 250 pracowników.
• Licencja demonstracyjna dla ograniczonej liczby pracowników.
• Zdalnie otwieranie.
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Komponenty
MATRIX ONE oferuje szeroki wybór różnych elementów składowych.

Urządzenie rejestrujące 90 00
Urządzenie rejestrujące 90 00 oferuje
swobodę zabudowy: może zostać zamontowane w obudowy wykonane na zamówienie lub dostępne na miejscu. Elementy
składowe pasują do wielu europejskich
naściennych płytek elektroinstalacyjnych
(np. Jung, Gira, Merten, Feller, itp.). Oferujemy indywidualne wersje dla systemu Siedle.

Urządzenie rejestrujące 90 01 i 90 02
Urządzenie rejestrujące 90 01 oferuje
innowacyjne wykonanie i wyróżnia się zwartą
budową. Urządzenie rejestrujące 90 02
z odporną na zużycie klawiaturą PIN może
być używane w pomieszczeniach lub
na zewnątrz, w miejscach osłoniętych.

Urządzenie rejestrujące 90 04
Urządzenie rejestrujące 90 04 wyróżnia się
smukłą i zwartą budową. Może być montowane bezpośrednio w futrynie drzwi z
metalu, drewna lub tworzywa sztucznego,
dzięki czemu dyskretnie wtapia się
w nowoczesne konstrukcje budynków.
Wodoszczelne i odporne na warunki
atmosferyczne urządzenie nadaje się też
do użytku na zewnątrz.

C-lever compact
To elastyczne rozwiązanie elektroniczne
zastępuje klamki mechaniczne i jest całkowicie niezależne od wkładki zamka, dlatego
w większości przypadków nie ma potrzeby
wymiany zamka.

C-lever
Wielokrotnie sprawdzona w praktyce klamka
wyróżnia się klasycznym wyglądem i
łatwością obsługi. Ponieważ pasuje do prawie
wszystkich powszechnie dostępnych zamków
wpuszczanych, nie ma potrzeby wymiany
zamka.

Wkładka digitalna
Energooszczędna elektronika wykrywa
nośniki dostępowe RFID, sprawdza ich
autoryzację i otwiera drzwi do wejścia. Różne
wersje zapewniają optymalne rozwiązanie
dla każdej wersji drzwi.

Sterownik dostępu 92 00
Sterownik dostępu 92 00 to wydajny
kontroler, który zarządza i steruje maksymalnie 4 drzwiami, zależnie od rozwiązania
systemowego. Odpowiednia funkcja
sterowania lub zarządzanie alarmami jest
realizowana za pomocą wejść i wyjść
cyfrowych.

Sterownik dostępu 92 30
Sterownik dostępu 92 30 został zoptymalizowany dla poszczególnych punktów dostępu.
Bezpośrednio można podłączyć dwa
urządzenia rejestrujące. Zasilany jest przez
kabel sieciowy. Jego dyskretne wzornictwo
doskonale komponuje się z każdą konstrukcją
budynku.

Brama bezprzewodowa 90 40
Prawa dostępu mogą zostać przyznane
i ponownie cofnięte w ciągu kilku sekund,
ze skutkiem natychmiastowym.
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Holistyczne rozwiązania
dla zapewnienia
kompleksowego
bezpieczeństwa
Oprócz MATRIX ONE w naszej ofercie
dostępnych jest wiele innych rozwiązań
kontroli dostępu oraz system zwiększonego
bezpieczeństwa,
skuteczniejszej organizacji i przejrzystych
procesów.

Dostarczamy również systemy kontroli
dostępu, w tym dla drzwi obrotowych
z drzwiami przesuwnymi, rozwiązania dla
kontroli wyjść awaryjnych i systemy zamykania drzwi.

Inne
rozwiązania
od dormakaba

TMS, system kontroli wyjść ewakuacyjnych

Samozamykacz szynowy
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