
  

 

 

 
 

Produktový list 

 Advisor mamažment softvér (vizualizácia, správa užívateľov/oprávnení/identifikátorov, udalosti a 
akcie, ...), Biznis edícia, v cene licencia pre: 25 x PSN (ATS, ATSA), 25 x EPS (FP1200/2000, 2X), 25 
x PTV (Truvision NVR/DVR/HVR), neobmedzený počet klientov

Jedno rozhranie pre ovládanie viacerých 
komplexných systémov 

Bezpečnostný manažment a manažment budov 
v súčasnosti vyžadujú komplexný prístup a riadenie 
všetkých systémov tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť a 
ochrana zamestnancov, návštevníkov a majetku. Na 
komplexnosť tohto riadenia vplýva množstvo faktorov: 
viacero objektov na rôznych miestach, vzdialené objekty, 
flexibilná pracovná doba, počet zamestnancov a 
návštevníkov a mnoho ďalších. 
Preto iba integrované riešenie pre správu je schopné 
vysporiadať sa s týmito požiadavkami. Bezpečnostným 
manažérom a správcom budov poskytuje prehľadnou 
formou možnosť riadenia a kontroly nad týmito rôznymi 
funkciami. 
Predstavte si, že jedno rozhranie pre správu a kontrolu, 
ktoré sa nachádza v mieste objektu alebo tento objekt 
spravuje diaľkovo, zabezpečí všetky vaše bezpečnostné 
potreby v rôznych priestoroch - od nepovoleného 
vniknutia, kontroly požiaru a kontroly prístupu až po 
kamerový dohľad.  
Tieto rôzne systémy, ktoré sú vzájomne prepojené vďaka 
priamej integrácii, umožňujú overenie udalostí 
prostredníctvom obrazu z video kamier umiestnených 
v objekte a spájajú narušenie objektu a požiarne udalosti 
s riadením prístupu a zaisťujú tak bezpečnosť a ochranu 
osôb. 
Softvér pre správu ATS8600 poskytuje práve tieto 
vlastnosti. Toto umožňuje presne vedieť, kto je v budove 
v danom okamihu. V kombinácii s integrovaným 
kamerovým systémom, môže obsluhujúci personál 
sledovať objekt v reálnom čase, a tým zabezpečiť 
bezpečnejšie prostredie pre všetkých. 

Celok je viacej ako súčet jeho častí 

• PTV - priemyselná televízia - séria Truvision 
• PSN - poplachový systém narušenia - séria Advisor 

Master a Advisor Advanced 
• SKV - systém kontroly vstupu - séria Advisor Master a 

Advisor Advanced 
• EPS - elektrická požiarna signalizácia - séria 2X a 

FP1200/2000 

Rozšírenie na veľké systémy 

Pomocou ATS8605 / 8640 možno ATS8600 / ATS8610 
rozšíriť na podporu veľkých systémov. Maximálna veľkosť 
sa definuje v úzkej koordinácii, aby sa zabezpečilo 
správne fungovanie aplikácie v rámci celej infraštruktúry. 
Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na miestny tím podpory 
predaja. 
ATS8605 a ATS8640 umožňujú rozšírenie pre každé 
zariadenie založené na špecifických ovládačoch zariadení 
pre všetky aktuálne podporované ovládače. 

 

 

Štandardné vlastnosti 

• Integračný Manažment Softvér pre poplachový / 
prístupový systém, video a požiarnu signalizáciu 

• Nástroj riadenia bezpečnosti pre koncového 
používateľa 

• Viacjazyčná edícia – operátorom voliteľné 
nastavenie 

• Jedno užívateľské rozhranie pre všetky zariadenia  
• Intuitívne používateľské rozhranie 
• Iba 3 zobrazenia pre správu a riadenie všetkého 
• Riadenie a kontrola UTCFS komerčných produktov 
• Riadenie a kontrola poplachov z ľubovoľného 

pripojeného zariadenia  
• Správa a riadenie viacerých lokalít 
• Žiadne obmedzenia klientskych licencií 
• Správa osôb vrátane prístupových práv a poverení 

bez obmedzenia zariadení  
• Dynamické plány podlaží pre rýchlu identifikáciu 

poplachovej udalosti 
• Business edícia integrujúca 2 x PSN /SKV, 2 x PTV 

(video záznamníky), 2x EPS 
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácia produktu bez predchádzajúceho upozornenia.                                                        
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Všeobecné vlastnosti  

Podporovaný hardvér Advisor Advanced, 
ATS Master 

Typ programu Softvér pre správu 

Podporované technológie 
Poplachový systém, 
prístupový systém, požiarna 
signalizácia, video 

Detaily softvéru  
Softvérová architektúra Server / Klient 
Typ licencie Business 
Integrácia tretích strán Áno 

Podpora  

Podporované jazyky 

Slovenčina, čeština, dánština 
angličtina, španielčina, 
francúzština, taliančina, 
holandština 

Jazyk nápovedy Angličtina 

Jazyk návodu na inštaláciu Slovenčina, čeština, 
angličtina 

Jazyk užívateľského návodu 
Slovenčina, čeština, 
angličtina 

Operačný systém  

Server 
Windows 7 / 8 / 10, Windows 
Server 2008 (R2) / 2012 / 
2016 

Klient 
Windows 7 / 8 / 10, Windows 
Server 2008 (R2) / 2012 / 
2016 

Poznámka Nepodporuje verzie Home 
a Start Edition 

Verzia 
Podpora 32-bitovej aj 
64-bitovej verzie 

Databáza  

Podporovaná databáza Microsoft SQL Server 2008 
(R2) & 2012 & 2014 

Poznámka Aj vrátane Express Edition 
Hardvérové požiadavky  

Malý systém 

Intel Core i5 alebo 
alternatíva, HDD: 60 GB, 
RAM: 4 GB, Windows 7 
alebo vyšší (Starter a Home 
edície sú nepodporované), 
MS SQL 2008 Express alebo 
vyššia 

Stredný systém 

Intel Core i5 alebo 
alternatíva, HDD: 60 GB, 
RAM: 8 GB, Windows Server 
2008 R2 SP1 alebo vyšší 
(Starter a Home edície sú 
nepodporované), MS SQL 
2008 Standard alebo vyššia 

Veľký systém 

Intel Core i5 alebo 
alternatíva, HDD: 2 x 60 GB 
(RAID 1), RAM: 16 GB, 
Windows Server 2008 R2 
SP1 alebo vyšší (Starter a 
Home edície sú 
nepodporované), MS SQL 
2008 Standard alebo vyššia 

Poznámka č.1 

Pri streamovaní videa môžu 
byť požiadavky na PC 
vyššie. Skontrolujte prosím 
požiadavky vášho video 
systému.  

Poznámka č.2 

Pokiaľ používate SQL Server 
Standard alebo Enterprise 
edition, vyžadujú sa 
minimálne 3 CAL licencie 

Podporované zariadenia  

Zabezpečovací a prístupový 
systém 

Advisor Advanced IP, 
Advisor Master, Verex 

EPS 
Séria 2X, séria FP1200 a 
FP2000, ústredne ZP2 a 
KFP-A 

Video systém 

TVR 10, 11, 12, 12HD, 15, 
15HD, 40, 41, 42, 44HD, 45, 
60,  
NVR 10, 10S, 20, 21, 21P, 
21S, 22, 22P, 22S, 50, 70, 
TVN71 

Podpora virtuálneho stroja  

Prostredie 

Malé a veľké systémy: 
vyžadujú splniť hardvérové 
požiadavky uvedené vyššie. 
Požiadavky na Microsoft 
SQL Server cez virtuálny 
stroj konzultujte prosím so 
spoločnosťou Microsoft. 

Poznámka č.1 

Pre systémy používajúce 
ATS8640 konzultujte použitie 
najskôr s technickou 
podporou UTC Fire & 
Security 

Poznámka č.2 
Podpora sa poskytuje len na 
úrovni aplikácie, nie ohľadom 
virtuálneho stroja 

Objednávanie 

Kód Popis 

ATS8600 Advisor mamažment softvér,Štart edícia: 2 x 
PSN, 2 x EPS, 2 x PTV. neobmedzený počet 
klientov 

ATS8605 Jednorárový poplatok pre odomknutie 
navyšovania ovládačov zariadení do 
ATS8600 

ATS8610 Advisor mamažment softvér, Biznis edícia: 25 
x PSN, 25 x EPS, 25 x PTV, neob. počet 
klientov 

ATS8611 Update Advisor mamažment sovtvéru zo 
Štart edície na Biznis 

ATS8640 Jednorárový poplatok pre odomknutie 
navyšovania ovládačov zariadení do 
ATS8610 

ATS8643 ATS86xx licencia pre 1 x Truvision 
NVR/DVR, dopočítať potrebný počet kusov 
nad základnú verziu 

ATS8644 ATS86xx licencia pre 1 x FP1200/FP2000, 
dopočítať potrebný počet kusov nad základnú 
verziu 

ATS8645 ATS86xx licencia pre 1 x 2X-F, dopočítať 
potrebný počet kusov nad základnú verziu 

ATS8651 ATS86xx ver. 2016 licencia pre 1 x Advisor 
Advanced, dopočítať potrebný počet kusov 
nad základnú verziu 

ATS8652 ATS86xx ver. 2016 licencia pre 1 x ATS 
Master, dopočítať potrebný počet kusov nad 
základnú verziu 

ATS8690 Advisor manažment sotvér Štart edícia, ročný 
upgrade (prechod na vyššiu verziu) 

ATS8691 Advisor manažment sotvér Biznis edícia, 
ročný upgrade (prechod na vyššiu verziu) 

ATS8692 Servisný upgrade pre ATS8640 (obsahuje aj 
upgrade ATS8610) 

ATS8693 Servisný upgrade pre ATS8605 (obsahuje aj 
upgrade ATS8600) 


