
Zjednodušené používanie
Správa zariadení a bezpečnosti  
v jedinom rozhraní

Advisor Management softvér

Advisor Management softvér
Pre UTC Fire & Security produkty

Jeden systém poskytujúci rôzne zobrazenia manažmentu:
• Profesionálne zobrazenie, umožní kompletnú správu nad Vaším

systémom
• Zobrazenie návštev, umožní správu prístupov a prítomnosti 

v budove
• Zobrazenie monitora poplachov, umožní správu všetkých 

udalostí a poplachov, ktoré sa vykytnú

ATS8600: Advisor Management starter edícia
• Základná úroveň správy
• Maximálne po 2 zariadenia z každého: Zabezpečenie / Prístup,

Video a Detekcia požiaru
• Neobmedzený počet klientov
• Potlač kariet

ATS8610: Advisor Management business edícia
• Základná komerčná úroveň správy
• Maximálne po 25 zariadení z každého: Zabezpečenie / Prístup,

Video a Detekcia požiaru
• Kontrola pochôdzok a správa návštev
• Neobmedzený počet klientov
• Potlač kariet

ATS8611: povýšenia starter na business edíciu

Rozširenie na vyšší počet zariadení
ATS8605: rozšírenie ATS8600 nad 2 zariadenia
ATS8640: rozšírenie ATS8610  nad 25 zariadení

Ďalšie ovládače*
ATS8651: ovládač o doplnenie PSN / SKV 

decnavdA rosivdA  –
ATS8652: ovládač o doplnenie PSN / SKV
– Advisor Master
ATS8643: ovládač o doplnenie PTV 
– TVR a TVN TruVision rada
ATS8644: ovládač o doplnenie EPS
– FP1200/ FP2000
ATS8645: ovládač o doplnenie EPS
– 2010-2 platforma: Aritech (2X), Kilsen, Ziton
ATS8647: ovládač o doplnenie FlexZone
– Vonkajší perimetrický detekčný systém 
ATS8648: ovládač o doplnenie Verex ústrední 

Služby
ATS8690:

(nezahŕňa aktualizáciu pre ATS8605)
servisné povýšenie pre ATS8600

(nezahŕňa aktualizáciu pre ATS8640)
servisné povýšenie pre ATS8610

(zahŕňa aktualizáciu pre ATS8610)
servisné povýšenie pre ATS8640

(zahŕňa aktualizáciu pre ATS8600)
servisné povýšenie pre ATS8605

ATS8691:

ATS8692:

ATS8693: *
systémov (2014, 2015) a budú postupne nahradené ATS8651 a ATS8652,
Existujúce produkty ATS8641 a ATS8642 sú platné pre rozšírenie existujúcich

ktoré su pre novo vydávané licencie od 2016.
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Jedno rozhranie kontrolujúce
viacero komplexných systémov

Jednoduchý spôsob riadenia
Advisor Management softvér zabezpečuje…
• Intuitívne grafické rozhranie schopné poskytnúť

dynamicé plány podlaží
• Iba jedno rozhranie pre viacero úloh: 

Riadenie prístupu, digitálne video, detekcia narušenia a požiaru.
Jednotný spôsob poskytovania prístupových práv užívateľom,
bez ohľadu na typ bezpečnostného systému. Schopnosť 
registrácie a sledovania návštevníkov budovy / priestorov  
prispievajú k ochrane a bezpečnosti personálu a majetku.

• Užívateľov so schopnosťou vytvárať a prispôsobiť
výpisy za behu, vďaka možnostiam pokročilých
výpisov

• Synchronizáciu klientov v reálnom čase a
automatické ukladanie zmien

• Ďalšie funkcie medzi zariadeniami použitím
automatických akcií

• Škálovateľnosť pre viacero lokalít, viacero jazykov a
viacerých užívateľov

• Efektívna správa poplachov

… a jednoduchú inštaláciu

Požiar

Narušenie Celok je viacej  
ako súčet jeho častí
Digitálny video dohľad

 

 

Detekcia narušenia

 
 

Riadenie prístupu 
podporujúci viaceré lokality

Požiar

 

Riadenie prístupu

Video

Integrácia

Správa zariadení a bezpečnosti sa vyvinula do zložitého súboru firemných úloh, ktoré potrebujú byť 
prioritne riadené s ohľadom na ochranu a bezpečnosť pracovníkov, návštevníkov a majetku. Faktory, 
ktoré spôsobujú túto zložitosť, sú početné: viaceré lokality, vzdialené miesta, flexibilný pracovný čas, 
počet zamestnancov a návštevníkov, ako aj vyvíjajúce sa potreby.

Preto len integrované riešenie manažmentu si dokáže poradiť s týmto vývojom za predpokladu, že 
manažéri správy zariadení a bezpečnosti majú jasný prehľad a kontrolu nad týmito rôznymi funkciami.

Predstavte si jedno rozhranie na správu a kontrolu, či už na mieste alebo na diaľku, všetky Vaše 
potreby na bezpečnosť v rôznych priestoroch, počnúc detekciou narušenia a požiaru až po kontrolu 
prístupu a video dohľad.

Predstavte si, že tieto rôzne systémy spolupracujú vďaka bezproblémovej integrácii umožňujúcej
overovanie udalostí prostredníctvom video streamov a prepojenie udalostí narušenia a požiaru s 
riadením prístupu a zabezpečením ochrany a bezpečnosti osôb.

Softvér Advisror Management poskytuje práve toto. Umožní Vám presne vedieť, kto je v
budove v akomkoľvek čase. V kombinácii s integrovaným kamerovým systémom môžu zamestnanci 
monitorovať budovu v reálnom čase, a tým zabezpečiť bezrizikové a bezpečnejšie prostredie pre 
všetkých.

Advisor Management softvér podporuje širokú škálu TruVision digitálnych záznamníkov 
a sieťových video záznamníkov. Okrem kvality, jednoduchosti nasadenia, použitia a 
spoľahlivosti týchto video produktov, ich integrácia do Advisor Management softvéru 
umožňuje mať systémovým operátorom priamy prístup k živému a nahranému videu, 
zabezpečujúc okamžitú video verifikáciu video udalostí a poplachov.

Podpora funkcií PTZ pre kamerové systémy uľahčuje ich riadenie. Výsledkom je, že 
operátori sa môžu sústrediť na jedno rozhranie pre monitorovanie ich vybavenia, radšej 
než obsluhovať viacero oddelených bežiacich systémov. Týmto sa  Vaša zostava 
bezpečnosti stáva efektívnejšou, reaktívnou a spoľahlivou, šetriacou cenný čas a 
peniaze.

Advisor Management softvér podporuje ústredne Advisor 
Master a Advisor Advanced. Poskytuje správu poplachov 
kombinovanú s videom pre rýchle a efektívne vyriešenie 
akéhokoľvek poplachu. Je ľahké jednotlitvým osobám 
nastaviť, do akých vyhradených priestorov majú mať prístup.

Ak sa zistí narušenie, poplach sa vyznačí na pôdoryse a 
príslušný video stream môže byť automaticky spustený, zatiaľ 
čo svetlá a dvere môžu byť ovládané pomocou stlačenia  
jediného tlačidla. Prítomnosť narušiteľov je jednoducho 
overiteľná prepnutím na zaznamenané video streamy a súbor 
denníka bude obsahovať sledovanú trasu.

Riadenie prístupu, založené na Advisor Master a 
Advanced, poskytuje kompletný prístup v prostrediach 
viarerých lokalít, kde osoby potrebujú prístup na viacej 
ako iba jednu lokalitu.

Advisor Management softvér umožňuje konkrétnemu 
užívateľovi získať prístup tam, kde je potrebný, 
použitím rovnakého alebo unikátneho ID. Toto všetko je 
možné bez potreby pridávania užívateľa na každú z 
lokalít alebo ID.

Advisor Management softvér podporuje plnú integrá-
ciu posledných UTC požiarnych ústrední pre monito-
rovanie udalostí ako aj ovládanie nad inštaláciou 
požiarneho systému. FP1200/2000 ako aj 2010-2 
(2X – 1X pomocou 2X) ústredne sú podporované.

Poskytuje operátorovi intuitívne grafické užívateľské 
rozhranie podporujúce grafické plány s udalosťami 
dynamicky zobrazovanými na obrazovke pre 
asistovanie pri rýchlej lokalizácii požiaru. To umožní 
rýchly čas odovzy na požiarne udalosti a iné riziká , 
čím sa znižuje riziko na životoch, majetku a zariade-
niach.

V prípade požiarneho poplachu sa lokalizácia 
poplachu okamžite objaví na obrazovke. Aktivácia 
živých video streamov umožní verifikáciu prítomnosti 
požiaru, a ak je to potrebné, tak z pôdorysov je možné 
vyvolať aj iné video streamy. Ak je potvrdené šírenie 
požiaru, môžu sa odomknúť dvere, aktivovať sirény, 
výťahy zbehnú na spodné podlažia, a to všetko počas 
verifikácie reťazca udalostí s pripojeným video 
systémom.

Od registrácie návštevníkov až po kontrolu náštev, je práca na recepcii vďaka softvéru 
Advisor Management jednoduchá. Recepcia môže viesť návštevy, poskytnúť prístup 
k určitým miestam a podľa potreby ich pomocou videa monitorovať.
Ak by mala byť budova evakuovaná, na základe plánov podlaží a prítomnosti osôb 
v budove, je možné vykonať požadované akcie okamžite.

Bezpečnostný manažér je schopný zvládnuť každú udalosť. Kedykoľvek je vygenero-
vaný poplach, okamžite môže byť podporený videom, ktoré sa dá jednoducho získať v 
ľubovoľnom čase. Jediná databáza pre všetky funkcie spojená s udalosťami, kde sa 
môžu zmeniť prístupové práva, eliminuje všetky možnosti vzniku chýb.


