KaDe felügyeleti szoftver
KaDe Premium Plus II
A KaDe Premium Beléptetés Vezérlő és Munkaidő Nyilvántartó rendszer innovatív szoftvere KS-1012/24 standard beléptetés
vezérlőkkel működik. A KaDe Premium második generációs szoftvere dinamikus súgóval rendelkezik. KS-1012/24 vezérlőkkel
használva a KaDe Premium kis és közepes objektumok beléptetés vezérlését és munkaidő nyilvántartását menedzseli, emellett
együttműködik a CCTV és a riasztó rendszer elemeivel. A rendszer könnyen telepíthető, konﬁgurálható és kezelhető.
Személyre szabható interfész
A szoftver graﬁkus felhasználói felülete kényelmes és átlátható. A funkció interfész ablak mozgatható, elrejthető, nagyítható /
kicsinyíthető és egyszerűen csoportosítható. A felhasználói igényeknek megfelelően állítható a kijelző méret és a szoftver felület.
Dinamikus súgó
Bármilyen beállítás gombra kattintva megjelenik az adott beállításhoz tartozó információs ablak.
Összevont működtetés
A szoftver támogatja a többszörös kijelölést és használatot, nagyban növelve ezzel a rendszer hatékonyságát.
Pillanatkép
Valós idejű felügyeleti módban, ha van videó tömörítő kártya a PC-ben, a felhasználó ellenőrizheti a videó felügyeleti ablakot.
Riasztás vagy más esemény esetén a szoftver automatikus pillanatképet készít.
Moduláris tervezés
Az egyedi platformon alapuló szoftver moduláris felépítésű, stílusos és korlátlanul növelhető a kapacitása. Jelenleg a szoftver
beléptetés vezérlő és munkaidő nyilvántartó modult tartalmaz, a két modul egymástól függetlenül is képes működni. A felhasználó
bármelyik modult használhatja. Az új fejlesztésű modulok is egyszerűen beilleszthetők a meglevő felületre.
Kiváló munkaidő nyilvántartó modul
Más vezérlő alapú munkaidő nyilvántartó rendszerrel összehasonlítva a szoftver sokkal komplexebb munkaidő nyilvántartó
funkciókat kínál, például a négy műszakos rendszer, a másnapra átnyúló nyilvántartás, túlóra kezelés, munkaidő számítás, havi /
napi munkaidő kalkuláció, rugalmasan kezelhető ebédszünet, stb. A munkaidő nyilvántartó modul önmagában is professzionálisan
használható.
Több nyelv
A felhasználó bármilyen karakter készletet használhat a felületen, a dinamikus súgóban és a külső fájlokban. A rendszer több
nyelvet is támogat.

Felhasználó kép kijelzés

Igen

Belépés operátori jóváhagyás után

Igen

Ajtózár nyitás ütemező szerint érvényes kártya olvasás után

nem

Operációs rendszer

Windows Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Munkaállomás

1

Rendszer operátor

nincs korlát

Hurok (átjárónként)

20

Vezérlők

KS-1012 RS, KS-1012 IP, KS-1024 RS, KS-1024 IP, KZ-1000-IP-U, KZ-1000-IP-M, KDH-KZ2000U-IP, KDHKZ2000M-IP, KDH-KS2012-IP, KDH-KS2024-IP, KDH-KS2012-RS, KDH-KS2000-IP-ELV

Kártyák

20000

Kártya formátum

26-40 bit Wiegand

Kártya típus

bármilyen olvasóval kompatibilis technológia

Hozzáférési szint

200

Ütemező

90

Munkaszüneti nap

90 dni

Felhasználó azonosító mód

kártya, kód, kártya vagy kód, kártya és kód

Anti-Passback

local / global

Retesz mód

igen

Riportok

szűrve, xls formátumban

Munkaidő nyilvántartás

Igen

Graﬁkus térkép ikonokkal

Igen

Adatbázis mentés / betöltés

Igen

Online felügyelet

Igen

CCTV integrálás

Igen

Több kártyás belépés

nem

Kényszer kód

Igen

