
    
 

  

 

  

ASE5300-GP   SiPass
integrated 

    

Grafika 
     
     

 Łatwe tworzenie map graficznych 
 Wykonywanie typowych zadań kliknięciem myszy 
 Bogata biblioteka symboli 
 Obsługa ponad 30 formatów graficznych, w tym plików programu Auto-CAD 

 
Użytkowanie aplikacji systemu kontroli dostępu powinno być łatwe i nieskomplikowane jak 
to tylko możliwe. 
 
Zapewniając operatorom graficzny podgląd stanu monitorowanego pomieszczenia, budyn-
ku lub całego obiektu oraz możliwość wykonywania standardowych czynności za pomocą 
pojedynczego kliknięcia myszy, zapewniamy skuteczność wykonywanych zadań monitorin-
gu. SiPass umożliwia prowadzenie efektywnego monitoringu dzięki zaawansowanym funk-
cjom graficznym. 
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Opis 

 
Opcje graficzne programu SiPass umożliwiają projektowanie, importowanie oraz tworzenie 
map graficznych. Mapy są używane przez operatorów do wizualnej obsługi stanów alar-
mowych, oraz ciągłego monitorowania stanu dowolnego punktu w systemie bezpieczeń-
stwa i kontroli dostępu. 
 
Mapy graficzne są zintegrowane z systemem monitoringu SiPass. Dzięki temu zmiana sta-
tusu dowolnego urządzenia w systemie jest dynamicznie reprezentowana przez symbol 
graficzny na mapie. Dynamiczna aktualizacja informuje operatora o zmianie warunków, 
umożliwiając mu szybką i odpowiednią reakcję.  
 
Kompletny zestaw narzędzi graficznych, umożliwia łatwe stworzenie map dla dowolnego 
obiektu. W ciągu kilku minut można stworzyć mapę zawierającą pełny plan obiektu, dyna-
miczne symbole reprezentujące punkty systemu oraz skróty do innych map i najczęściej 
wykonywanych funkcji. 
 

Cechy 

 
  Kompletny, zintegrowany pakiet do tworzenia map graficznych 
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 Bogata biblioteka symboli 
  Obsługa ponad 30 formatów graficznych 
  Obsługa plików programu Auto-CAD 
  Możliwość definicji tworzenia własnych symboli dynamicznych 
  Dynamicznie aktualizowane mapy przedstawiające stan systemu  
  Możliwość utworzenia przycisków będących skrótami do innych map 
  Sterowanie funkcjami CCTV bezpośrednio z poziomu mapy 
  Wyświetlanie odpowiedniej mapy w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej 
  Odtwarzanie plików AVI oraz ruchome grafiki umieszczane na mapie 
  Przyciski do wykonywania najczęstszych operacji 

 

 
 



Korzyści 

 
SiPass umożliwia łatwe i intuicyjne tworzenie map graficznych w ciągu kilku minut. Używa-
jąc zawartego zestawu narzędzi graficznych można utworzyć mapę zawierającą plan obiek-
tu oraz wszystkie elementy systemu bezpieczeństwa. 
 
Potężne narzędzie importu umożliwia wykorzystanie istniejących rysunków obiektu, 
stworzonych w innych pakietach graficznych. Oznacza to możliwość wykorzystania plików 
AutoCAD. Za pomocą kilku kliknięć można je zaimportować do programu SiPass i 
wykorzystać jako podstawę do stworzenia mapy. 
 
Elastyczność zapewniana przez opcje graficzne umożliwia kontrolowanie obiektu bezpo-
średnio z poziomu mapy. Za pomocą jednego kliknięcia można wykonywać następujące 
operacje: 
 

  Zdalne otwieranie i zamykania drzwi 
  Przełączanie na inne mapy 
  Wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących konfiguracji oraz statusu punk-

tów systemowych 
  Wyświetlanie sekwencji CCTV 
  Wyzwalanie innych zdarzeń wewnątrz systemu 
  Obsługa sytuacji alarmowych 

 
Monitorowanie aktywności w strefie jest również realizowane za pomocą mapy graficznej. 
Stan każdego punktu może być wyraźnie wyświetlony na mapie. W przypadku zmiany sta-
nu, symbol reprezentujący dany punkt zostaje dynamicznie uaktualniony a operator poin-
formowany o jego stanie. 
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www.sbt.siemens.com 
 

© Siemens Building Technologies
Podane dane mogą ulec zmianie.

Nr dokumentu A24205-A335-B129  

Wymagania 

 
Wymagany jeden z poniższych pakietów oprogramowania: 
 

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

 

Szczegóły do zamówienia 

 
 Typ Nr katalogowy Opis 
 ASE5300-GP 6FL7820-8AE17 SiPass Graphics 

 
 
 
 
 

Data wydania 12.2004  
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· Łatwe tworzenie map graficznych


· Wykonywanie typowych zadań kliknięciem myszy

· Bogata biblioteka symboli


· Obsługa ponad 30 formatów graficznych, w tym plików programu Auto-CAD


Użytkowanie aplikacji systemu kontroli dostępu powinno być łatwe i nieskomplikowane jak to tylko możliwe.


Zapewniając operatorom graficzny podgląd stanu monitorowanego pomieszczenia, budynku lub całego obiektu oraz możliwość wykonywania standardowych czynności za pomocą pojedynczego kliknięcia myszy, zapewniamy skuteczność wykonywanych zadań monitoringu. SiPass umożliwia prowadzenie efektywnego monitoringu dzięki zaawansowanym funkcjom graficznym.

Opis

Opcje graficzne programu SiPass umożliwiają projektowanie, importowanie oraz tworzenie map graficznych. Mapy są używane przez operatorów do wizualnej obsługi stanów alarmowych, oraz ciągłego monitorowania stanu dowolnego punktu w systemie bezpieczeństwa i kontroli dostępu.


Mapy graficzne są zintegrowane z systemem monitoringu SiPass. Dzięki temu zmiana statusu dowolnego urządzenia w systemie jest dynamicznie reprezentowana przez symbol graficzny na mapie. Dynamiczna aktualizacja informuje operatora o zmianie warunków, umożliwiając mu szybką i odpowiednią reakcję. 


Kompletny zestaw narzędzi graficznych, umożliwia łatwe stworzenie map dla dowolnego obiektu. W ciągu kilku minut można stworzyć mapę zawierającą pełny plan obiektu, dynamiczne symbole reprezentujące punkty systemu oraz skróty do innych map i najczęściej wykonywanych funkcji.

Cechy

		

		· Kompletny, zintegrowany pakiet do tworzenia map graficznych



		

		· Bogata biblioteka symboli



		

		· Obsługa ponad 30 formatów graficznych



		

		· Obsługa plików programu Auto-CAD



		

		· Możliwość definicji tworzenia własnych symboli dynamicznych



		

		· Dynamicznie aktualizowane mapy przedstawiające stan systemu 



		

		· Możliwość utworzenia przycisków będących skrótami do innych map



		

		· Sterowanie funkcjami CCTV bezpośrednio z poziomu mapy



		

		· Wyświetlanie odpowiedniej mapy w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej



		

		· Odtwarzanie plików AVI oraz ruchome grafiki umieszczane na mapie



		

		· Przyciski do wykonywania najczęstszych operacji





Korzyści

SiPass umożliwia łatwe i intuicyjne tworzenie map graficznych w ciągu kilku minut. Używając zawartego zestawu narzędzi graficznych można utworzyć mapę zawierającą plan obiektu oraz wszystkie elementy systemu bezpieczeństwa.

Potężne narzędzie importu umożliwia wykorzystanie istniejących rysunków obiektu, stworzonych w innych pakietach graficznych. Oznacza to możliwość wykorzystania plików AutoCAD. Za pomocą kilku kliknięć można je zaimportować do programu SiPass i wykorzystać jako podstawę do stworzenia mapy.


Elastyczność zapewniana przez opcje graficzne umożliwia kontrolowanie obiektu bezpośrednio z poziomu mapy. Za pomocą jednego kliknięcia można wykonywać następujące operacje:


		

		· Zdalne otwieranie i zamykania drzwi



		

		· Przełączanie na inne mapy



		

		· Wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących konfiguracji oraz statusu punktów systemowych



		

		· Wyświetlanie sekwencji CCTV



		

		· Wyzwalanie innych zdarzeń wewnątrz systemu



		

		· Obsługa sytuacji alarmowych





Monitorowanie aktywności w strefie jest również realizowane za pomocą mapy graficznej. Stan każdego punktu może być wyraźnie wyświetlony na mapie. W przypadku zmiany stanu, symbol reprezentujący dany punkt zostaje dynamicznie uaktualniony a operator poinformowany o jego stanie.



Wymagania

Wymagany jeden z poniższych pakietów oprogramowania:


		

		Typ

		Nr katalogowy

		Opis



		

		ASL5000-SE

		6FL7820-8AA10

		SiPass Standard Edition



		

		ASL5000-OA

		6FL7820-8AA20

		SiPass Optima





Szczegóły do zamówienia

		

		Typ

		Nr katalogowy

		Opis



		

		ASE5300-GP

		6FL7820-8AE17

		SiPass Graphics
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