Kulunvalvonta ja
turvallisuus
Panosta skaalautuvaan ja joustavan ratkaisuun, joka täyttää
kaikki integroidun ja korkean turvaluokituksen järjestelmän
vaatimukset. Luovu avaimista ja hallitse täydellisesti
kulkuoikeuksia eri tiloissa. Yksinkertainen, turvallinen ja
laajeneva ratkaisu erilaisiin kiinteistöihin.

Miksi RCO?

Jos etsit skaalautuvaa ja joustavaa ratkaisua,
joka täyttää kaikki integroidun ja korkean
turvaluokituksen järjestelmän vaatimukset, on RCO
sinulle oikea vaihtoehto.
Kulunvalvontajärjestelmämme avulla voit korvata kaikki avaimet
tunnisteella tai kortilla. Tällöin hallitset täydellisesti, kuka pääsee ja
kulkee kiinteistössä, eikä kadonneista tai kopioiduista avaimista ole
enää huolta.
Lisäksi voit myös integroida samaan järjestelmään murtohälytyksen,
palovaroituksen ja kameravalvonnan.
Kaikkea tietoa käsitellään samassa ohjelmistossa, mikä antaa kattavan yleiskuvan järjestelmän hallinnoijalle. Kulunvalvontajärjestelmän
kulkutunnisteella ohjataan myös kiinteistön hälytysten päälle ja pois
kytkentää.
Jos etsit skaalautuvaa ja joustavaa ratkaisua, joka täyttää kaikki
integroidun ja korkean turvaluokituksen järjestelmän vaatimukset,
meillä on sinulle täydellinen vaihtoehto

Kulunvalvontajärjestelmämme
Kulunvalvontaratkaisumme lisää kohteen turvallisuutta, parantaa ja helpottaa
kulkuoikeuksien hallintaa, sekä antaa tietoa kulkutapahtumista. Ratkaisun
avulla voidaan kohteen kokonaisturvallisuutta parantaa merkittävästi.

Online

Offline

Porttipuhelimet

Langalliset lukijat kytketään
kaapeleilla ja lukijat ovat jatkuvasti
yhteydessä järjestelmään. Lukijoita
käytetään mm. ulko-ovissa tai muilla
sisäänkäynneillä. Lisäksi niissä on
erittäin monipuoliset toiminnot, jolloin
niillä voidaan esim. ohjata hälytyksiä,
hyödyntää sulkutoimintoja,
oviautomatiikkaa tai kauko-ohjausta.
Online-ratkaisun etuna on, että
kulkuoikeudet ja lokitiedot päivittyvät
reaaliajassa.

Kulunvalvontaa voidaan täydentää
offline-ovilla. Siksi tarjoamme täysin
itsenäisiä langattomia offlinelukijoita, jotta
kulunvalvontajärjestelmään voidaan
liittää muitakin kiinteistön ovia.
Nämä lukijat ovat ihanteellisia
esimerkiksi teknisiin tiloihin tai toimiston, mutta myös ulko-oviin.
Offline-lukijan tiedot päivittyvät
käyttäjän (esim. työntekijä tai asukas)
oman kulkutunnisteen avulla.

RCO:n ovi- ja porttipuhelimella
voit pitää oven tai portin lukittuna
asiattomilta, ja samalla tarjota helpon
ratkaisun vierailijoiden päästämiseksi
sisään. Ovi- ja porttipuhelin on täysin
integroitu järjestelmään ja toimivat
siten osana kulunvalvontaratkaisua.
Kulku tapahtuu tunnisteella ja / tai
koodilla turvallisuustason ja
oikeuksien mukaan.

LockR- Cylinder
Moderni teknologia kohtaa esteettisen tyylikkyyden - LockR Cylinder.
Viimeisin lisäyksemme offline-perheeseemme. LockR Cylinder soveltuu
erinomaisesti teknisten tilojen oviin, turvaoviin, varastotiloihin,
toimiston oviin, tai vaikkapa ase- ja lääkekaappeihin.
Tee arjesta turvallinen ja helppo
LockR Cylinderin avulla. Se on
hyväksytty luokkaan LK5 asti
(SSF 3522). LockR - avainpesän
asennuksessa vältytään ovien
työstämiseltä, koska sitä voidaan
käyttää käytössä olevissa
lukkorungoissa. LockR - sylinteri on
helppo asentaa ja sitä on helppo
hallita ja käyttää.

Hälytysjärjestelmämme
Ne ajat, jolloin tarvittiin kaksi eri järjestelmää - yksi hälytyksille ja
toinen kulunvalvontaa varten - ovat ohi. RCO:n avulla saat kaiken yhdessä
ratkaisussa. Meidän järjestelmäratkaisussamme yhdistyy kulun- ja murtovalvonta,
käyttäen samaa tietokantaa ja hallintajärjestelmää. Integroimalla
murtohälytyksen kulunvalvontajärjestelmään yksinkertaistat hallintaa ja
käytettävyyttä, sekä käyttäjien että vartijoidenkin osalta. Hälytysjärjestelmä
on hyväksytty Finanssialan luokkaan 2 ja 3.
Käyttöpaneeli

R-Control

Käyttöpaneeleihimme on
suunniteltu selkeä ja
helppokäyttöinen kosketusnäyttö.
Graafiset hälytyspaneelit on
tarkoitettu niin pienille kuin
suurillekin yrityksille, sekä
kiinteistöille, jotka haluavat
yksinkertaisen ja luotettavan
hälytysjärjestelmän valvonnan ja
ohjauksen.

R-Control tarjoaa kehittyneen
käyttöliittymän, jossa voidaan ohjata
ja valvoa useita kiinteistöjä sijainnista
riippumatta.
Selkeä grafiikka helpottaa toimintojen
ohjausta; sisältö luodaan helposti
piirustuksista ja kuvista kulloistenkin
tarpeiden mukaan.

Muut toiminnot
Älykkäitä ratkaisuja, jotka voidaan lisätä ja integroida järjestelmäämme.
Tavoitteena yksinkertaisempi ja turvallisempi arki.
Valaistuksen, lämmityksen ja
ilmanvaihdon ohjaus

Läsnäolon valvonta

Vierailijahallinta

Voit hallita kiinteistöä
kulunvalvontajärjestelmämme
tiedoilla.

Läsnäolon valvonta lisää turvallisuutta
entisestään rajoittamalla kulkua sisään
ja ulos määritetyillä läsnäoloalueilla.

Seuraa sisään ja ulos kirjattuja kävijöitä
ja hallitse tilapäisiä käyttöoikeuksia.

Kauko-ohjaus
Tarjoamme useita erilaisia ratkaisuja kauko-ohjaukseen ratkaisussamme.
Kauko-ohjain

Rekisterinumeron tunnistus

Access-sovelluksemme

Kauko-ohjaimella voit kätevästi avata
autohallin oven ilman, että sinun
tarvitsee astua ulos autosta.

Rekisterikilpi toimii tunnisteena,
jolloin voidaan helposti, nopeasti ja
automaattisesti avata autohallin ovet
ja portit.

Kaikki kulunvalvontajärjestelmään
kytketyt ovet voidaan avata helposti
matkapuhelimen sovelluksella.
Korvaa porttipuhelin
turvallisella ratkaisulla, joka
helpottaa sekä asukkaiden että
kulunvalvontajärjestelmän hallinnoijan
toimintaa. Ovien avaaminen ei koskaan
ole ollut yhtä helppoa kuin uudella
RCO Access -sovelluksellamme.

Lukutekniikka
Tärkeä osa kulunvalvontajärjestelmän käyttöönottoa on lukutekniikan valinta.
Saavutettava turvallisuustaso riippuu voimakkaasti siitä, minkä tyyppisen
kulkutunnisteen valitset järjestelmään.
Turvallisuusnäkökulmasta katsottuna nykyisin on tarjolla vain yksi
kopiointisuojattu lukutekniikka, joka on DESFire EV2.

Koulutuksia käyttäjille
Tiesitkö, että tarjoamme koulutusta myös järjestelmiemme käyttäjille?
Koulutus voidaan toteuttaa joko asiakkaan tiloissa tai verkkokoulutuksena.
www.rcosecurity.fi/page/utbildning

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Haluatko apua tarjouspyynnön laatimiseen?
Tai lisätietoja?
Ota yhteyttä, niin autamme.

www.rcosecurity.fi

