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integrated 

    

Guard Tour - Obchód Strażników 
     
     

 Konfigurowanie przystanków obchodu – użycie punktów dostępowych lub 
punktów wejściowych, istniejących w systemie 

 Konfigurowane obchody strażników 
 Funkcjonalność pełnego raportowania 

 
Ochrona twojego obiektu i ludzi w nim przebywających jest czynnikiem krytycznym. Elek-
troniczne systemy zabezpieczeń zapewniają lepszy nadzór, lecz jeśli nie są widoczne 
przez intruzów, nie są dobrym czynnikiem odstraszającym. Strażnicy stanowią widoczny 
element systemu bezpieczeństwa, który w przypadku prawidłowego zarządzania, skutecz-
nie odstrasza intruzów. SiPass Guard Tour integruje Twój system kontroli dostępu i bezpie-
czeństwa z elektronicznym systemem weryfikacji patroli. 
 
Guard Tour wykorzystuje istniejącą infrastrukturę systemu SiPass. Czytniki kart, urządzenia 
biometryczne oraz inne, dowolne urządzenia wejściowe. Dzięki temu nie ma potrzeby mon-
towania dodatkowego wyposażania. Dodatkowo, strażnicy mogą być śledzeni podczas pa-
trolowania obiektu. Te same urządzenia, służące określaniu pozycji strażników, są używa-
ne do odblokowywania drzwi oraz uzbrajania alarmów. Zaawansowana funkcjonalność Gu-
ard Tour umożliwia modyfikowanie tras obchodów, przydzielanie strażników do konkret-
nych lub losowych tras, narzucanie ograniczeń czasowych oraz generowanie alarmów w 
przypadku przekroczenia warunków obchodu. 
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 Konfigurowalne obchody strażników 
  Konfigurowanie przystanków obchodu – użycie punktów dostępowych lub punktów 

wejściowych, istniejących w systemie 
  Losowe lub ręczne wybieranie tras obchodu oraz strażników 
  Stałe lub generowane przez system kolejności obchodów 
  Monitorowanie i zapisywanie logów z patrolu w czasie rzeczywistym 
  Generowanie alarmu w przypadku przekroczenia warunków obchodu 
  Monitorowanie postępu strażników 
  Odtworzenie trasy po zaniku zasilania 
  Funkcjonalność pełnego raportowania 

 

Opis 

 
Elastyczność Guard Tour pozwala na konfigurowanie tras obchodu z wykorzystaniem kom-
binacji istniejących punktów dostępowych oraz wejściowych systemu SiPass. Gdy strażnik 
osiąga zdefiniowany punkt przystankowy, przykłada swoją kartę do czytnika lub wyzwala 
wejście, np. przełącznik z kluczykiem. Zdarzenie jest natychmiast przesyłane do systemu 
SiPass, który zapisuje położenie strażnika oraz dokładny czas dotarcia do punktu kontrol-
nego. W celu uniknięcia powtarzających się i łatwych do przewidzenia tras obchodu, trasy 
oraz strażnicy mogą być wybierani losowo przed rozpoczęciem obchodu. W celu zwiększe-
nia przypadkowości tras, kolejność punktów przystankowych może być także wybierana lo-
sowo przez system. 
 
Przy takiej elastyczności systemu, wymagającej kilku kliknięć myszą, ważne jest by każdy 
strażnik był poinformowany o trasie swojego obchodu, przez jego rozpoczęciem. System 
zaawansowanego raportowania umożliwia wydrukowanie pełnego grafiku obchodu w ła-
twym do przeczytania formacie. Tak więc każdy strażnik może być dokładnie poinformowa-
ny o trasie swojego obchodu. Dodatkowo możliwe jest wydrukowanie pełnego raportu po 
zakończeniu obchodu. W trakcie, gdy strażnicy patrolują obiekt, system monitoruje konfigu-
rowalną wartość czasu pomiędzy kolejnymi punktami kontrolnymi. Jeżeli strażnik przybę-
dzie zbyt wcześnie, zbyt późno lub dotrze do punktu poza kolejnością, uruchamiany jest 
alarm wyświetlany w oknie  kontrolnym. Możliwe jest zdefiniowanie tolerancji zadanych pa-
rametrów. Dzięki temu fałszywe alarmy zostają zminimalizowane przy jednoczesnym za-
chowaniu integralności systemu przez cały czas użytkowania. 
 
 
W przeciwieństwie do innych systemów obchodu strażników, SiPass przetwarza dane o 
poczynaniach strażników w czasie rzeczywistym. Informacje te są wyświetlane w oknie 
monitora zdarzeń. Ta cecha pozwala pojedynczemu operatorowi monitorować w sposób 
ciągły za pomocą okna monitora zdarzenia kontroli dostępu, bezpieczeństwa oraz obchodu 
strażników, w jednym środowisku. Guard Tour posiada okno informacyjne ”Guard Tour 
Monitor”. To okno także jest odświeżane w czasie rzeczywistym. Wyświetla szczegółowe 
informacje o wszystkich aktywnych obchodach. To pozwala na ciągłe monitorowanie po-
szczególnych strażników. Dzięki pełnej integracji modułu Guard Tour z SiPass możliwe jest 
wykorzystanie funkcji zawartych w systemie kontroli dostępu, takich jak partycjonowanie 
bazy danych, możliwość tworzenia obsługi zdarzeń wywoływanych przez strażników, moż-
liwość wizualnego monitorowania sytuacji alarmowych. 

 
 



 
 

Specyfikacja 

Oprogramowanie 
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań są dostępne w karcie katalogowej programu 
SiPass. 

Ograniczenia 
Następujące ograniczenia nie zawierają limitów systemowych. Ich przestrzeganie umożli-
wia zachowanie maksymalnej wydajności i płynności działania systemu. 
 

 Liczba zdefiniowanych obchodów  do 100  
 Liczba przystanków (na obchód)  do 30 
 Liczba aktywnych obchodów  do 20 
 Liczba strażników    do 500 

 
 
 

Wymagania systemowe 

 
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-GT 6FL7820-8AE09 SiPass Guard Tour 
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· Konfigurowanie przystanków obchodu – użycie punktów dostępowych lub punktów wejściowych, istniejących w systemie

· Konfigurowane obchody strażników


· Funkcjonalność pełnego raportowania

Ochrona twojego obiektu i ludzi w nim przebywających jest czynnikiem krytycznym. Elektroniczne systemy zabezpieczeń zapewniają lepszy nadzór, lecz jeśli nie są widoczne przez intruzów, nie są dobrym czynnikiem odstraszającym. Strażnicy stanowią widoczny element systemu bezpieczeństwa, który w przypadku prawidłowego zarządzania, skutecznie odstrasza intruzów. SiPass Guard Tour integruje Twój system kontroli dostępu i bezpieczeństwa z elektronicznym systemem weryfikacji patroli.

Guard Tour wykorzystuje istniejącą infrastrukturę systemu SiPass. Czytniki kart, urządzenia biometryczne oraz inne, dowolne urządzenia wejściowe. Dzięki temu nie ma potrzeby montowania dodatkowego wyposażania. Dodatkowo, strażnicy mogą być śledzeni podczas patrolowania obiektu. Te same urządzenia, służące określaniu pozycji strażników, są używane do odblokowywania drzwi oraz uzbrajania alarmów. Zaawansowana funkcjonalność Guard Tour umożliwia modyfikowanie tras obchodów, przydzielanie strażników do konkretnych lub losowych tras, narzucanie ograniczeń czasowych oraz generowanie alarmów w przypadku przekroczenia warunków obchodu.


Cechy



		

		· Konfigurowalne obchody strażników



		

		· Konfigurowanie przystanków obchodu – użycie punktów dostępowych lub punktów wejściowych, istniejących w systemie



		

		· Losowe lub ręczne wybieranie tras obchodu oraz strażników



		

		· Stałe lub generowane przez system kolejności obchodów



		

		· Monitorowanie i zapisywanie logów z patrolu w czasie rzeczywistym



		

		· Generowanie alarmu w przypadku przekroczenia warunków obchodu



		

		· Monitorowanie postępu strażników



		

		· Odtworzenie trasy po zaniku zasilania



		

		· Funkcjonalność pełnego raportowania





Opis

Elastyczność Guard Tour pozwala na konfigurowanie tras obchodu z wykorzystaniem kombinacji istniejących punktów dostępowych oraz wejściowych systemu SiPass. Gdy strażnik osiąga zdefiniowany punkt przystankowy, przykłada swoją kartę do czytnika lub wyzwala wejście, np. przełącznik z kluczykiem. Zdarzenie jest natychmiast przesyłane do systemu SiPass, który zapisuje położenie strażnika oraz dokładny czas dotarcia do punktu kontrolnego. W celu uniknięcia powtarzających się i łatwych do przewidzenia tras obchodu, trasy oraz strażnicy mogą być wybierani losowo przed rozpoczęciem obchodu. W celu zwiększenia przypadkowości tras, kolejność punktów przystankowych może być także wybierana losowo przez system.

Przy takiej elastyczności systemu, wymagającej kilku kliknięć myszą, ważne jest by każdy strażnik był poinformowany o trasie swojego obchodu, przez jego rozpoczęciem. System zaawansowanego raportowania umożliwia wydrukowanie pełnego grafiku obchodu w łatwym do przeczytania formacie. Tak więc każdy strażnik może być dokładnie poinformowany o trasie swojego obchodu. Dodatkowo możliwe jest wydrukowanie pełnego raportu po zakończeniu obchodu. W trakcie, gdy strażnicy patrolują obiekt, system monitoruje konfigurowalną wartość czasu pomiędzy kolejnymi punktami kontrolnymi. Jeżeli strażnik przybędzie zbyt wcześnie, zbyt późno lub dotrze do punktu poza kolejnością, uruchamiany jest alarm wyświetlany w oknie  kontrolnym. Możliwe jest zdefiniowanie tolerancji zadanych parametrów. Dzięki temu fałszywe alarmy zostają zminimalizowane przy jednoczesnym zachowaniu integralności systemu przez cały czas użytkowania.

W przeciwieństwie do innych systemów obchodu strażników, SiPass przetwarza dane o poczynaniach strażników w czasie rzeczywistym. Informacje te są wyświetlane w oknie monitora zdarzeń. Ta cecha pozwala pojedynczemu operatorowi monitorować w sposób ciągły za pomocą okna monitora zdarzenia kontroli dostępu, bezpieczeństwa oraz obchodu strażników, w jednym środowisku. Guard Tour posiada okno informacyjne ”Guard Tour Monitor”. To okno także jest odświeżane w czasie rzeczywistym. Wyświetla szczegółowe informacje o wszystkich aktywnych obchodach. To pozwala na ciągłe monitorowanie poszczególnych strażników. Dzięki pełnej integracji modułu Guard Tour z SiPass możliwe jest wykorzystanie funkcji zawartych w systemie kontroli dostępu, takich jak partycjonowanie bazy danych, możliwość tworzenia obsługi zdarzeń wywoływanych przez strażników, możliwość wizualnego monitorowania sytuacji alarmowych.

Specyfikacja

Oprogramowanie

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań są dostępne w karcie katalogowej programu SiPass.


Ograniczenia

Następujące ograniczenia nie zawierają limitów systemowych. Ich przestrzeganie umożliwia zachowanie maksymalnej wydajności i płynności działania systemu.

· Liczba zdefiniowanych obchodów

do 100 


· Liczba przystanków (na obchód)

do 30


· Liczba aktywnych obchodów

do 20


· Liczba strażników



do 500


Wymagania systemowe

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-GT

		6FL7820-8AE09

		SiPass Guard Tour
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