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 ASL5000-ST,ASL5000-SE,ASL5000-OA  SiPass® 

integrated 
 

SiPass® integrated 
   

 Zaawansowany system zintegrowanej kontroli dostępu    
     

 Elastyczna i spełniająca wszystkie wymagania struktura 
 Łatwa instalacja i administracja  
 Opcjonalne moduły rozszerzenia 
 Prosty w obsłudze graficzny interfejs użytkownika 

 
Kontrola dostępu to obecnie jeden z najbardziej złożonych, a zarazem najważniejszych 
elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa, wymaganych do zwiększenia bezpieczeństwa 
danego obiektu, cennych zasobów oraz pracowników. Si-Pass integrated to oparty na sys-
temie Windows system klient-serwer, który został wyposażony w bogatą gamę funkcji bez-
pieczeństwa i kontroli dostępu. Dzięki zastosowaniu architektury modułowej, instalacja sys-
temu spełnia wymagania użytkowników z dolnego i środkowego segmentu rynku. 
 
System SiPass integrated charakteryzuje się prostotą instalacji oraz intuicyjną obsługą, któ-
rą umożliwia zastosowanie wygodnego graficznego interfejsu użytkownika. SiPass integra-
ted służy do kontroli dostępu do i w obrębie danego obiektu za pośrednictwem kontroli do-
stępu do drzwi, jak również zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu 
zaawansowanych funkcji zarządzania alarmami. 
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System SiPass integrated wyświetla szczegółowe informacje na temat zdarzeń w obiekcie 
za pośrednictwem podzielonego na panele okna Rejestru zdarzeń, które informuje w czasie 
rzeczywistym o wydarzeniach mających miejsce w obiekcie. Dodatkowe moduły oprogra-
mowania, takie jak Identyfikator ze zdjęciem, Weryfikacja obrazu czy Obchód strażnika, 
umożliwiają spełnienie wszystkich wymagań kontroli dostępu. 
 



 

3 

Siemens Building Technologies 
Fire Safety & Security Products 

 

 
 

Funkcje 

Podstawowe funkcje systemu SiPass: 
 Zakazu powrotu (APB) 
 Interfejs krosownicy telewizji CCTV Sie-
mens SIMATRIX  

 Interfejs DVR firmy Siemens 
 Obsługa opcji importowania i eksporto-
wania danych użytkowników kart za po-
mocą wyspecjalizowanego narzędzia in-
nej firmy 

 Szyfrowanie AES 
 Obsługa czytników Siemens RS-485 oraz 
czytników Clock & Data (protokół Crepes) 

 Raportowanie automatyczne i wyzwalane 
przez zdarzenia 

 Tryby 3-krotnego błędu PIN 
 Dynamiczny ekran ze stanem graficznym 
 Harmonogramy godzin 
 Okna odpowiedzi na alarm z instrukcjami 
 Programowalne święta 
 Indywidualny / grupowy dostęp użyt-
kowników kart 

 Opcje ręcznego sterowania systemem 
 Rejestracja zdarzeń i komunikatów w 
czasie rzeczywistym 

 Dziennik zapisu zdarzeń z czytelnymi 
oznaczeniami kolorystycznymi 

 Inteligentny wbudowany generator 
raportów 

 Obsługa dostosowywania raportów (re-
jestr zdarzeń) 

 W pełni multimedialne alarmy 
 Widok alarmów z oznakowaniami kolo-
rystycznymi 

 Archiwizacja i przywracanie całego sys-
temu 

 Obsługa większości popularnych tech-
nologii czytników 

 Zbiorcze tworzenie użytkowników kart 
 Obsługa czytnika rejestracyjnego 
 Środowisko wieloużytkownikowe i 
wielozadaniowe 

 Logowanie przy użyciu pełnego szyfro-
wania hasła lub logowanie automatyczne 
przy użyciu uwierzytelniania Windows 

 Zaawansowana architektura klient / ser-
wer 

 Obsługa rodzajowej kamery USB dla opcji 
obrazowania 

 Dziennik online operatora 
 Intuicyjny w użyciu interfejs graficzny 
użytkownika (GUI) 

 Wyczerpujący system pomocy online 

Zaawansowane funkcje pakietów rozsze-
rzeń oprogramowania: 

 Zarządzanie gośćmi 
 Obchód strażnika 
 Identyfikator ze zdjęciem i drukowanie 
kart 

 Zbiorowe drukowanie kart 
 Weryfikacja obrazu 
 Konfigurowalna funkcja przesyłania wia-
domości do pagerów lub telefonów ko-
mórkowych (SMS) dzięki obsłudze lokal-
nego dostawcy usług 

 Przekazywanie alarmów i komunikatów 
do innych serwerów systemu SiPass 

 Dynamiczna grafika w pełnym kolorze 
 Obsługa ponad 30 różnych formatów 
plików, w tym plików AutoCAD 

 Wyczerpująca biblioteka symboli 
 Funkcjonalność Synchronizacji danych 
 Niskopoziomowa kontrola dostępu do 
wind 

 Interfejs programowy HR umożliwia udo-
stępnianie danych użytkowników kart dla 
innych aplikacji 

 Szyfrowanie kart, w tym między innymi 
kody paskowe, paski magnetyczne i karty 
inteligentne MIFARE 

 Interfejs wysokiego poziomu krosownicy 
CCTV innej firmy 

 Interfejs zarządzania rejestratorami wideo 
(DVR) innej firmy 

 Obsługa DVR firmy Dedicated Micros 
 Rejestracja i uwierzytelnianie kart Mifare 
(obsługa kart 1k i 4k) 

 Integracja z panelem wykrywania włamań 
Sintony 

 Obsługa wielu dzierżawców 
 Serwer rezerwowy (Windows 2000 
Server) 

 Raporty graficzne online 
 Globalna dystrybucja informacji o użyt-
kownikach kart 

 Funkcja eksportu oznaczenia godziny 
 Wykrywanie włamań 
 Obsługa niestandardowego formatu Wie-
gand 

 Kontrola dostępu offline 
 Synchronizowane drzwi 
 Obsługa funkcji Świadka 
 Tryb tylko PIN dla dostępu do drzwi 
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Zaawansowane funkcje podstawowe systemu SiPass: 

Zarządzanie użytkownikami kart 
Funkcja zarządzania użytkownikami kart systemu SiPass integrated umożliwia doskonałą in-
tegrację wydajnych opcji zarządzania użytkownikami kart z wieloma innymi funkcjami służą-
cymi operatorowi do zarządzania informacjami o użytkownikach kart. Oprócz podstawowych 
informacji o użytkowniku karty, system SiPass umożliwia wprowadzenie dodatkowych da-
nych, takich jak informacje kontaktowe, numer rejestracyjny samochodu, adres, zdjęcie lub 
podpis. Jeśli takie informacje nie są wystarczające, system oferuje maksymalnie 196 dodat-
kowych pól danych dla klienta. Wszystkie uprawnienia dostępu można z łatwością skonfigu-
rować i wyświetlić na niewielkim ekranie podsumowania. Ponadto kategoryzacja operatorów 
umożliwia ochronę wszystkich danych. Za pośrednictwem opcjonalnego interfejsu HR infor-
macje o użytkownikach kart z systemu Si-Pass integrated można udostępnić dla innych 
aplikacji. 
 

 Kategoryzacja operatorów zapewnia ochronę da-
nych użytkowników kart 
 Pełne opcje konfiguracji uprawnień dostępu 
 Zaawansowane opcje wyszukiwania użytkowników 
kart 
 System umożliwia utworzenie maksymalnie 14 
stron z niestandardowych pól z danymi użytkowni-
ków kart 
 Opcja dzierżawców pozwala na używanie różnych 
formatów kart w obrębie jednego obiektu 
 Opcja Identyfikatora ze zdjęciem umożliwia prze-
chowywanie zdjęć i podpisów 
 Natychmiastowe przywołanie obrazów i rekordów 
w rejestrze zdarzeń, które dotyczą użytkowników 
kart  
 Usprawnienia dla niepełnosprawnych użyt-
kowników kart 
 Interfejs HR umożliwia udostępnianie danych użytkowników kart dla innych aplikacji 

 

Kategoryzacja bazy danych 
Zaawansowana opcja kategoryzacji bazy danych systemu SiPass integrated chroni rekordy 
obiektu oraz umożliwia zapewnienie w pełni zintegrowanego rozwiązania bezpieczeństwa. 
Jedną z oferowanych opcji bezpieczeństwa jest bezpieczne logowanie do systemu SiPass, 
realizowane przy użyciu pełnego szyfrowania hasła lub automatycznego uwierzytelniania 
Windows. Ponadto każdy operator ma w pełni konfigurowalny profil, który umożliwia przypi-
sywanie uprawnień. Uprawnienia dzielą się na następujące kategorie: 
 

 Przesyłanie wiadomości re-
jestru zdarzeń 
 Funkcje systemu 
 Użytkownicy kart 
 Punkty 
 Mapy graficzne 
 Raporty 
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Obsługa alarmu 
Krytycznym elementem systemu bezpieczeństwa i kontroli dostępu jest możliwość szybkiej i 
wydajnej obsługi alarmów. Opcje obsługi alarmu systemu SiPass integrated zapewniają 
maksymalną elastyczność reagowania na alarmy oraz sytuacje zagrożenia w danym obiek-
cie. System umożliwia stworzenie maksymalnie 1000 niestandardowych priorytetów alarmu, 
których użycie pozwala na określenie priorytetu wielu różnych sytuacji alarmowych. W za-
leżności od preferencji operatora, działania dla alarmu można wykonywać z okna Kolejki 
alarmów, okna podręcznego z ostrzeżeniem lub mapy graficznej obiektu.  
 

 1000 priorytetów alarmu do konfiguracji 
 Wysyłanie danych na temat alarmu do 
aplikacji zgodnych ze standardem OPC 
 Mapy graficzne aktualizowane w czasie 
rzeczywistym 
 Instrukcje alarmowe zawsze informują o 
właściwym działaniu do podjęcia 
 Możliwość wykonania różnorodnych 
działań alarmowych 
 Możliwość sortowania kolejki alarmów 
oraz wyświetlania alarmów w różnej ko-
lejności 
 Alarmy o wyższym priorytecie mogą za-
stąpić bieżące działanie operatora 
 System automatycznie sprawdza po-
nownie stan alarmu 
 Konfigurowalne klasy alarmu dla każdego składnika systemu 
 Tworzenie wstępnie zdefiniowanych odpowiedzi na alarm 

Zdalny dostęp 
Zdalna łączność stanowi podstawowy element każdego nowoczesnego systemu bezpie-
czeństwa i kontroli dostępu. System SiPass integrated można instalować w obiektach o do-
wolnym rozmiarze lub strukturze, gdzie połączenia telefoniczne lub wirtualna sieć prywatna 
(VPN) służą do podłączenia sprzętu z serii ACC. Opcje zdalnego dostępu zostały zaprojek-
towane specjalnie do użycia z bezpieczną, elastyczną i szybką architekturą samego syste-
mu SiPass integrated. 
 

 Wiele kontrolerów ACC na jednym kanale połączenia zdalnego 
 Bezpieczne szyfrowanie i przesyłanie danych 
 Automatyczne połączenie z powrotem do serwera systemu SiPass integrated w przypad-
ku osiągnięcia limitu pojemności zdalnych buforów funkcji rejestru zdarzeń 

Kanały rezerwowe połączeń 
Ochrona połączenia pomiędzy serwerem a kontrolerami sprzętu to element krytyczny dla 
zapewnienia najwyższego standardu kontroli dostępu. System SiPass integrated został wy-
posażony w różne zintegrowane opcje, które umożliwiają zapewnienie kanałów zapasowych 
i rezerwowych bez konieczności wprowadzania znaczących zmian do struktury sieci ani za-
kupu drogich aplikacji innych firm. 
 

 Wbudowane opcje kanałów rezerwowych wykorzystują istniejącą architekturę sieci 
 Rezerwowe połączenie telefoniczne na wypadek utraty łączności Ethernet 
 Automatyczne telefoniczne łączenie kontrolerów ACC z serwerem, gdy sieć jest offline 
 Jeśli linia jest zajęta, kontroler ACC będzie ponownie wybierać numer serwera w zdefi-
niowanych przedziałach czasowych 
 Zapasowy numer telefonu i modemu to podwójne zabezpieczenie sieci 
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Podstawowe pakiety oprogramowania 

Oprogramowanie kontroli dostępu SiPass integrated jest dostępne w różnych pakietach 
podstawowych, których wybór zależy od rozmiaru systemu kontroli dostępu. Planowane 
rozszerzenie systemu można zrealizować za pomocą aktualizacji oprogramowania. 
 

 Podstawowe pakiety oprogramowania 
SiPass integrated 

Opis 

 Starter 16 drzwi 
1 000 kart 
1 serwer 
1 klient 
Baza danych MSDE 
Rozszerzenia ani elementy opcjonalne nie 
są dostępne 

 Wersja Standard 24 drzwi 
1 000 kart 
1 serwer 
1 klient 
Baza danych MSDE (obsługa ponad 10 000 
użytkowników kart lub 5 klientów wymaga 
bazy danych SQL 1) 
Rozszerzenia i elementy opcjonalne są do-
stępne 

 Optima 64 drzwi 
10 000 kart 
1 serwer 
3 klienty 
Baza danych SQL  
Rozszerzenia i elementy opcjonalne są do-
stępne 

 

Rozszerzenia oprogramowania 

Poniższe rozszerzenia są dostępne dla pakietów SiPass integrated Standard i Optima. 
Rozszerzenia można instalować w wielu lokalizacjach. 
 

 Rozszerzenie Opis 
 Rozszerzenie bazy danych na 1 000 kart Baza danych systemu SiPass integrated 

umożliwia obsługę dodatkowych 1 000 osób. 
 Rozszerzenie bazy danych na 8 drzwi Baza danych systemu SiPass integrated 

umożliwia obsługę dodatkowych 8 drzwi 
 

                                                      
1 Nie wchodzi w skład pakietu oprogramowania 
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Pakiety aktualizacji oprogramowania 

Do aktualizacji oprogramowania dostępne są następujące pakiety. 
 

 Pakiet aktualizacji Opis 
 Aktualizacja Starter – Standard Rozszerzenie bazy danych do pakietu Stan-

dard 
 Aktualizacja Standard – Optima Rozszerzenie bazy danych do pakietu Opti-

ma 

Opcjonalne rozszerzenia oprogramowania 

Opcjonalnie dostępne są następujące moduły służące do rozszerzenia funkcji oprogramo-
wania. Instalacja tych modułów wymaga posiadania pakietu oprogramowania SiPass Stan-
dard lub Optima. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w arkuszu opisu wła-
ściwego produktu. 
 

 Typ Nr części Nazwa 
 ASE5100-WS 6FL7820-8AE00 Dodatkowa stacja robocza 
 ASE5300-CW 6FL7820-8AE01 Obsługa CCTV na stacji roboczej SiPass 
 ASE5300-ID 6FL7820-8AE02 Identyfikator ze zdjęciem i weryfikacja obrazu 
 ASE5300-MF 6FL7820-8AE03 Przekazywanie wiadomości 
 ASE5300-AP 6FL7820-8AE04 Interfejs programowy (API) HR 
 ASE5300-VM 6FL7820-8AE05 Zarządzanie gośćmi 
 ASE5300-LE 6FL7820-8AE06 Niskopoziomowe zarządzanie windami 
 ASE5300-GT 6FL7820-8AE25 Obchód strażnika  
 ASE5300-DS 6FL7820-8AE14 Synchronizacja danych 
 ASE5300-GP 6FL7820-8AE17 Grafika 
 ASE5300-CB 6FL7820-8AE26 Interfejs wysokiego poziomu krosownicy CCTV 

innej firmy 
 ASE5300-ME 6FL7820-8AE20 Szyfrowanie Mifare 
 ASE5300-DV 6FL7820-8AE21 Interfejs rejestratorów wideo (DVR) innej firmy 
 ASE5300-TR 6FL7820-8AE22 Eksport oznaczenia godziny (do tekstu) 
 ASE5300-IN P24246-P2801-A1 Wykrywanie włamań 
 ASE5300-MM P24246-P2803-A1 Interfejs MM8000 

Uwaga: 
Interfejs z krosownicami CCTV firmy Siemens (SIMATRIX) oraz jednostkami DVR firmy 
Siemens (SISTORE) jest objęty licencją podstawową. 
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Wymagania systemowe 

 
 Sprzęt  
 SERWER SiPass: Windows XP (SP2) / Windows Server 2003 (SP2) / 

Windows Vista Business 
 System operacyjny MS SQL Server 2000 (SP4) 

Microsoft MSDE (SP4) - 
(maks. 5 klienckich stacji roboczych) 
MS SQL Server 2005 Standard 
MS SQL Server 2005 Express - 
(maks. 5 klienckich stacji roboczych) 

 DBMS Pentium IV (zalecany Intel Core™ 2) 
 Procesor Min. 1024 MB 

Min. 2 GB z MS SQL Server 2005 
 RAM 80 GB 
 Dysk twardy Zalecane Ethernet 100 MB 
 Porty Windows XP (SP2) / Windows Server 2003 (SP2) / 

Windows Vista Business 
   
 Interfejs programowy HR SiPass  
 Klient:  
 System operacyjny Windows XP (SP2) / Windows Vista Business 
 Procesor: Pentium IV 
 RAM Min. 256 MB 
 Dysk twardy 40 GB 
   
 Klient oprogramowania SiPass  
 (Standard / CCTV / Obrazowanie)2  
 System operacyjny Windows XP (SP2) / Windows Vista Business 
 Procesor: Pentium IV 
 RAM Min. 256 MB 
 Dysk twardy 40 GB 
 Rozdzielczość ekranu Min. 1024 x 768, 256 kolorów 
 Porty Zalecane Ethernet 100 MB 
   
 Sterownik magistrali CCTV dla 

systemu SiPass: 
 

 System operacyjny Windows XP (SP2) / Windows Vista Business 
 Procesor: Pentium IV 
 RAM Min. 256 MB 
 Dysk twardy 40 GB 
 Porty 1 RS232 

 
 

                                                      
2 Oglądanie obrazów telewizji dozorowej CCTV w czasie rzeczywistym wymaga zainstalowania karty do prze-
chwytywania obrazu wideo na kliencie PC. 
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Dane do zamówienia 

Licencja na oprogramowanie SiPass standard (tylko licencja) 
 

 Typ Nr części Nazwa 
 ASL5000-ST S54511-P2-A1 SiPass Starter 
 ASL5000-SE 6FL7820-8AA10 Wersja SiPass Standard 
 ASL5000-OA 6FL7820-8AA20 SiPass Optima 

 
Oprócz licencji należy zamówić dysk CD z oprogramowaniem SiPass w żądanej wersji języ-
kowej. 
 

 Typ Nr części Nazwa 
 ASB5000-EN 6FL7820-FD10 Dysk CD z oprogramowaniem SiPass (wersja 

angielska) 
 ASB5000-DE 6FL7820-FD11 Dysk CD z oprogramowaniem SiPass (wersja 

niemiecka) 
 ASB5000-FR 6FL7820-FD12 Dysk CD z oprogramowaniem SiPass (wersja 

francuska) 
 ASB5000-NL 6FL7820-FD13 Dysk CD z oprogramowaniem SiPass (wersja 

holenderska) 
 ASB5000-ES 6FL7820-FD14 Dysk CD z oprogramowaniem SiPass (wersja 

hiszpańska) 
 ASB5000-PL 6FL7820-FD15 Dysk CD z oprogramowaniem SiPass (wersja 

polska) 
 ASB5000-SV 6FL7820-FD16 Dysk CD z oprogramowaniem SiPass (wersja 

szwedzka) 
 
Rozszerzenia oprogramowania SiPass dla wydania SiPass Standard i SiPass Optima 
 

 Typ Nr części Nazwa 
 ASE5100-BA 6FL7820-8AD10 Rozszerzenie bazy danych na 1 000 kart 
 ASE5100-DO 6FL7820-8AD20 Rozszerzenia bazy danych na 8 drzwi 

 
Aktualizacja oprogramowania SiPass dla pakietu Standard 
 

 Typ Nr części Nazwa 
 ASU5000-SN 6FL7820-8AB00 Aktualizacja Starter – Standard 
 ASU5000-NO 6FL7820-8AB10 Aktualizacja Standard – Optima 
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