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� Zarz�dzanie kontrol� dost�pu dla go�ci 
� Szybkie i łatwe wydawanie identyfikatorów 
� Rozbudowane raportowanie 
 
Zarz�dzanie nowoczesnym budynkiem biurowym jest trudnym zagadnieniem. Personel 
na obiekcie jest mieszanin� pracowników etatowych, kontraktowych oraz osób pracuj�-
cych dorywczo, a ka�dy z innymi uprawnieniami dost�powymi. Je�li do tego dodamy 
ró�nego rodzaju go�ci przebywaj�cych na obiekcie, w ró�nych okresach czasowych, od 
pól godziny do kilku miesi�cy, zarz�dzanie u�ytkownikami powinno umo�liwia� szybkie 
przetwarzanie informacji o tych obu, ró�nych typach u�ytkowników. Sytuacja ta mo�e 
prowadzi� do przekłama� i niskiej efektywno�ci przy przeszukiwaniu bazy danych. 
 
SiPass pozwala unikn�� tego problemu, dostarczaj�c jednocze�nie innych dodatko-
wych funkcjonalno�ci, w module programowym „Menad�er go�ci”. Interfejs ten jest de-
dykowany do wyszukiwania informacji o go�ciach, wyodr�bniaj�c graficznie ich dane i 
zapewniaj�c jednocze�nie te same funkcje kodowania kart, uprawnie� dost�powych 
oraz funkcji obrazowania, jak dla zwykłego u�ytkownika SiPassa. W poł�czeniu z roz-
budowan� funkcj� raportowania o zdarzeniach dotycz�cych go�ci i szablonami danych, 
które mog� zosta� u�yte specjalnie dla tych u�ytkowników, SiPass reprezentuje obec-
nie jeden z najbardziej elastycznych i rozbudowanych systemów zarz�dzania u�ytkow-
nikami na rynku.
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Charakterystyka 

� Rozbudowana funkcja raportowania o zdarzeniach zwi�zanych z go��mi 
� Kompletne rozwi�zania kontroli dost�pu dla go�ci 
� Raportowanie o statusie kart go�ci 
� Do 116 pól danych dla ka�dego go�cia 
� Tworzenie i drukowanie kart 
� Szybkie i łatwe ponowne wydawanie kart 
� Podobny interfejs do konfiguracji u�ytkowników  
� Funkcja wydawania i zwrotu kart zabezpieczaj�ca przed powtórn� rejestracj� karty 
� Szybkie wyszukiwanie informacji o go�ciach 
� Pełne �ledzenie go�ci 

Opis 

Graficzny interfejs u�ytkownika u�ywa do rejestracji go�ci dokładnie te same opcje, jak 
dla zwykłych u�ytkowników. Mo�na doda� zdj�cie z pliku lub wklei� istniej�ce w bazie, 
doda� szczegółowe dane o u�ytkowniku, zrobi� nadruk na karcie dost�pu lub szybko 
zlokalizowa� go�cia.  
 
Aczkolwiek, karty go�ci, z powodu innego charakteru, wymagaj� dostarczenia wi�kszej 
liczby informacji ni� zwykłe. Funkcjonalno�� rozbudowanych szablonów danych umo�-
liwia przechowywanie wi�kszej liczby informacji o go�ciach, umo�liwiaj�c tworzenie do 
14 dodatkowych stron danych. Dzi�ki temu mo�na skonfigurowa� własny system za-
rz�dzania u�ytkownikami. 
 
SiPass proponuje efektywny sposób obsługi zarz�dzania danymi u�ytkowników. Gdy 
u�ytkownik zostanie zarejestrowany, jego karta mo�e by� wydawana (aktywowana) i 
zwracana (deaktywowana) dowoln� liczb� razy. Chroni to przed powielaniem rejestrów 
dla jednego u�ytkownika. Wyszukiwanie danych go�ci wykonywane jest niezale�nie od 
zwykłych u�ytkowników, w łatwy i szybki sposób. 
 
Wszystkie transakcje go�ci s� czytelnie oznaczone w dzienniku zdarze�, i mog� by� 
odczytane przy u�yciu szablonów raportów, w odniesieniu do ruchów go�cia i statusu 
karty. 

Wymagania systemowe 

 
Wymagany jest jeden z pakietów oprogramowania 
 

 Typ Nr katalogowy Opis 
 ASL5000-SE 6FL7820-8AA10 SiPass Standard Edition 
 ASL5000-OA 6FL7820-8AA20 SiPass Optima 

 

Dane do zamówie� 

 
 Typ Nr katalogowy Opis 
 ASE5300-VM 6FL7820-8AE05 Menad�er go�ci 
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