Advisor management software

INTRUSION

Integreret Security Management Software
til Indbrudsalarm, Adgangskontrol,
Videoovervågning og Brandalarm

Advisor Management Software holder styr på alle detaljerne og
præsenterer det for dig i et overskueligt interface, der er kendetegnet
ved stor brugervenlighed.

Kontakt:

Med denne løsning får du samlet alle delene i din sikkerhedsløsning,
med avanceret integration af funktionerne til styring af indbrudsalarm,
adgangskontrol, videoovervågning og brandalarmer. En integreret
løsning hjælper sikkerhedsnsvarlige med at få et klart overblik og
kontrol over disse forskellige funktioner.
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Anders Franzen tlf. 40181198
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Operatøren har en intuitiv grafisk brugerflade, med grafiske oversigter,
hvor hændelser dynamisk opdateres på en skærm, og bistår med
hurtig lokalisering af hændelser. Når en alarm udløses, kan denne
umiddelbart være understøttet af video, som kan ses til enhver tid, da
den er registreret i en database med alle funktioner.
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Videoovervågning
Advisor management softwaren understøtter TruVision digitale videooptagere og netværksoptagere.
Foruden kvalitet, brugervenlighed og pålidelighed, giver deres integration i Advisor management
softwaren systemets brugere, direkte adgang til live og optaget video, samt øjeblikkelig visuel verifikation
af hændelser og alarmer.
Indbrudsalarm
Advisor Management software understøtter ATS Master og ATS Advanced centraler. Med kombineret
alarm og videostyring kan enhver alarmsituation løses hurtigt og effektivt. Det giver også enkel
konfiguration af en persons rettigheder, der skal have adgang til beskyttede områder.
Adgangskontrol
Adgangskontrol baseret på ATS Master, giver adgangsrettigheder til flere lokationer. Enkel styring af
adgangskort / badges.
Brandalarm
Advisor management system supporterer fuld integration med FP1200/FP2000 brandalarm centraler, til
overvågning, samt kontrol af brandalarmanlæg.

I tilfælde af en hændelse vises alarmen grafisk på en oversigt og relevant videostream kan startes automatisk, mens lys og døre kan
kontrolleres ved tryk på en knap. Tilstedeværelsen af ubudne gæster kan let verificeres ved at skifte til optaget videoklip.
En operatør kan således fokusere på en grænsefalde til overvågning af deres faciliteter, fremfor flere separate systemer. Dette gør
den integrerede sikkerhedsløsning mere effektiv, lydhør og pålidelig, hvilket sparer værdifuld tid og penge.

Fordele med Advisor management
• Et intuitivt grafisk bruger interface, med oversigtsplaner
• Bruger kun et inteface til flere opgaver
• Mulighed for hurtigt at lave rapporter, med avancerede rapport funktioner
• Kan skaleres til flere lokationer, flere sprog og flere brugere
• Sigter mod en effektiv håndtering

