Integrált rendszer
A Predor egy magyar fejlesztésű, integrált, nagyvállalati rendszer.
A telepített biztonsági rendszerek eseményeit egyetlen szoftveres
felületen kísérheti figyelemmel.

Munkaidő-nyilvántartó

WEBES FELÜLET

•

A munkavállalók csak saját
munkaidő-adataikat láthatják

•

Igényelhetnek szabadságot

•

Távoli munkát jegyezhetnek be
bárhonnan, akár mobilról is

•

A vezetők csak saját beosztottaik
adatait láthatják, illetve akár műszakba is sorolhatják őket

•

A vezetők elbírálhatják a beosztottaik szabadságigényeit, távoli
munka bejegyzéseiket

Távoli munka bejegyzés
Szabadságigénylés

GRAFIKUS RIPORTOK

Grafikus felületeken jelennek meg
a cégvezetők számára fontos adatok.
Fontosnak tartjuk, hogy a vezetők
gyorsan átlássák a munkaidő-adatokat,
szabálytalanságokat, és ne kelljen
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Beállíthatjuk, hogy pl. minden hónap

•

99 egyedi jogcím

első napján az előző havi jelenléti

•

Munkaidő-adatok visszajelzése

íveket generálja le a rendszer automa-

•

Érintőképernyős kijelző

tikusan, és küldje el e-mailben

•

Beépített, titkosítható olvasóval

a könyvelőknek.

táblázatokat böngészniük.
Funkcióbemutató videó

is rendelhető
•

Szünetmentesített

•

Átmeneti önálló működés is lehetséges

•

Testreszabható, grafikus felület

Mobilalkalmazás
Ingyenes mobilalkalmazásunk segítségével bármikor,
bárhonnan figyelemmel kísérheti munkavállalói tevékenységeit,
cégének biztonságos működését.
A Predor mobilalkalmazás segítségével...
•

láthatja a riasztásokat

•

kezelheti telefonján az evakuációs listát

•

böngészheti az eseménylistát

•

megtekintheti a személyek tartózkodási helyét

•

letilthat személyeket egy mozdulattal

•

távolról is nyithat vagy lezárhat ajtókat

RIASZTÁSOK

Kérhetünk értesítést többek között erőszakos behatolás vagy ajtó kitámasztása
esetén, sőt akkor is, ha illetéktelenek próbálnak eltulajdonított kártyával
vagy az olvasó szabotálásával bejutni az épületbe.
KI HOL TARTÓZKODIK?

Bármikor, bárhol könnyedén ellenőrizheti, hogy ki nem érkezett még meg.
Listázhatja a személyek tartózkodási helyét helyiségek vagy személyek szerint is.
EVAKUÁLÁSI LISTA

Tűz esetén fényképes evakuálási listát generálunk. A gyülekezőponton
az applikáció segítségével gyorsabban kideríthetjük, hogy ki van még
esetlegesen veszélyben.
TÁVOLI VEZÉRLÉS

Bármelyik ajtót biztonságos csatornán keresztül vezérelheti mobiljáról,
vagy ellenőrizheti az ajtó üzemmódját, megfelelő működését

KÖVETÉS

A kijelölt személyt folyamatosan szemmel tarthatjuk egy külön ablakban.
Minden egyes kártyaolvastatásakor
az adott helyiséget figyelő kamera
élőképe jelenik meg.

Őrjárat menedzsment
Tetszőleges őrjárat útvonalakat hozhat létre a beléptetőrendszer olvasóiból.
Az őrök saját belépőkártyájukat használhatják, nincs szükség drága
adatgyűjtőkre, nem kell külön ellenőrzőpontokat létrehozni.
Az őrjáratokról részletes riportok készülnek. Sőt, az aktuális őrjárat valós időben

Kamera

is követhető. A beütemezett őrjáratok automatikusan elindulnak, erről az őrök
figyelmeztetést kapnak.

AUTOMATIZÁLT FELVÉTELKÉSZÍTÉS

A kártyaolvastatásokról automatizáltan fénykép vagy videófelvétel rögzíthető.
Könnyedén visszakereshető bármely eseményről készült felvétel, így megelőzheti
a kártyákkal történő visszaéléseket.
RIASZTÁSOK KEZELÉSE

Riasztáskor az érintett átjárót figyelő kamerák képe automatikusan megjelenik,
valamint a riasztás pontos helyét térképen jelezzük, így a biztonsági személyzet
hatékonyabban reagálhat.

Funkcióbemutató videó

Evakuáció
•

Funkcióbemutató videó

Tűzjelzés esetén automatikusan evakuálási listát generál
a rendszer a tűzjelzés pillanatában bent tartózkodó személyekről.

•

Ezt automatikusan el is küldi e-mailben a megfelelő személyeknek.

•

A listán felül a mobilalkalmazásban és a kliensszoftverben valós időben is
láthatjuk a legfrissebb helyadatokat.

•

Épületenként végezhető az evakuáció, ráadásul több is futhat párhuzamosan,
a listák nem keverednek össze.

Parkoló menedzsment
A rendszámfelismeréssel kombinált, automatizált gépjármű beléptetés
nem csak gyors, de megbízható is.
Logisztikai központok, szállítmányozó cégek, parkoló létesítmények számára
testreszabható megoldásokat kínálunk.

Tűz, vagy egyéb vészhelyzet esetén az érintett épületet kiürítik, a gyülekezőponton pedig a lehető leggyorsabban ki kell deríteni, hogy maradt-e valaki
az épületben.

KATASZTRÓFATERVEK

Fokozottan védett épületek esetén fel
kell készülni különböző vészhelyzetekre, akár fegyveres támadásra is.
Szükség esetén az előre konfigurált
tervek valamelyikét azonnal aktiválhatjuk manuálisan vagy automatizáltan.

Speciális járműkezelés

Például lezárhatjuk a támadó útját,
a menekülési útvonalakat pedig
szabaddá tehetjük.

További modulok

Predor Sentinel ajtóvezérlő

VENDÉGKEZELÉS

Előre meghatározhatja a vendégtípusokat, melyekhez
különböző jogosultsági szinteket és érvényességi időket
állíthat be.
GDPR KOMPATIBILITÁS

A GDPR szabályok betartása sok nehézséget okoz a cégének?
A Predor rendszer akár automatizáltan is elvégzi az adatkezelés teendőit. Ezekről e-mail értesítést is küld.
VÉLETLEN ELLENŐRZÉS

Véletlenszerű feltartóztatással előzheti meg a visszaéléseket. Az ellenőrzés célja lehet például mérleg, elektronikai
gyárakban ESD mérés, táskaellenőrzés, alkoholszonda stb.

Egyedi fejlesztés
Megvalósítjuk a rendszerintegrációt, ha a Predornak együtt kell működnie vállalatirányítási rendszerekkel, bérszámfejtő szoftverekkel, hotel menedzsment
rendszerrel stb. Tapasztalt fejlesztőink megvalósítják egyedi elképzeléseit,
ha szeretné saját igényeihez igazítani a rendszert.
FŐBB TULAJDONSÁGOK

•

Önálló vagy szerveres működés

•

130 000 esemény és 40 000 azonosító tárolás

•

A vezérelt ajtók száma szabadon konfigurálható – maximum 4 ajtó egyirányú
vagy 2 ajtó kétirányú vezérlése

•

Automatikus hálózatfelderítés

•

Predor intelligens tápegységgel szerelve ütemezett akkumulátor tesztelés

•

2 db programozható bemenet

•

2 db programozható relés kimenet

•

Fokozott biztonságú tűz és szabotázs bemenetek

•

2 év garancia

További információért látogasson el weboldalunkra.

www.predor.hu

