Uw bedrijfskritische apparatuur volledig beschermd
tegen invloeden van binnen en buitenaf
De BOX

Stelt uw organisatie en kostbare
apparatuur veilig tegen:
- Brand,
- Inbraak,
- Sabotage,
- Temperatuurstijging
- Waterschade
- Stroomuitval,
- Achteloosheid,
- Misbruik.

Veel organisaties zijn afhankelijk van de prestaties die het IT-netwerk levert.
Dit IT-netwerk draagt er zorg voor dat alle vereiste bedrijfsprocessen makkelijk en soepel verlopen, met als
uitgangspunt een bedrijfsvoering met een normaal en functioneel verloop zonder ingewikkelde en
vertragende factoren.
De BOX is een uniek product dat controle houdt op bedrijfskritische apparatuur en de omgevingsfactoren in
data kasten en ICT ruimten. Tevens biedt het de veiligheid van toegangsbeheer geïntegreerd in één product.
Met de mogelijkheid tot het volledig op afstand toezicht kunnen houden op uw bedrijfskritische apparatuur én
de omgevingsfactoren, beperkt u de schade aan uw bedrijfsprocessen, door snel en efficiënt te handelen.
De BOX is eenvoudig te beheren en wordt standaard geleverd met eenvoudige grafische interface software,
die benaderbaar is via uw IT-netwerk.
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De mogelijkheid om 4096 lokaties op afstand te kunnen controleren.
512 pal deur vergrendelaars met geïntegreerde kaartlezer.
3.584 intelligente sensoren per site.
4.000 kaarthouders die plaatselijk in het controlemechanisme
kunnen worden opgeslagen en uitbreidbaar zijn tot een aantal
van 32.000. Offline logboek van 5.000 transacties.
De opslagcapaciteit van 5.000 transacties en/of gebeurtenissen
en uitbreidbaar tot een aantal van 32.000.
Totale toegangsbeheer met behulp van proximity kaarten.
Volledige controle over aankomst- en vertrektijden,
toegangscontrole, alarmmanagement inclusief de mogelijkheid
om op de kaarten de foto te drukken van de desbetreffende
persoon met zijn/haar bijbehorende gegevens en/of identiteit.
De PC software is geschikt voor 65.000 kaarthouders en 65.000
toegangsgebieden.
Indeling van 256 tijdzones.
Automatische wizards voor configuratie.
De integratie van CCTV, 2 xTCP/IP camera's per BOX.
Ondersteuning van meerdere talen.
SMS of E-mail na de activering van het Alarm.
Pre Alarm, Hoog/Laag drempelalarm.

