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Kaarthoudergegevens

AXIOM LITE
Axiom Lite is speciaal ontwikkeld voor toegangscontroleprojecten tot 64
lezers. Toegangscontrole en alarmsignalering worden geïntegreerd met als
resultaat een efficiënt beveiligingssysteem voor kleine tot middelgrote
gebouwen.

SOFTWARE

SPECIFICATIES

•
•
•

Windows software, standaard geschikt voor Multi-User. Alle “standaard”
toegangscontrolefuncties worden ondersteund. De software is Nederlandstalig met een uitgebreid gegevensbestand voor persoonlijke informatie per
sleutel/kaarthouder.

•
•
•

UITGEBREIDE RAPPORTEN

•
•
•
•

Zeer veel rapporten zijn direct beschikbaar: over wie in welke ruimte is geweest en wanneer, aanwezigen in real-time, urenverantwoording op basis
van in/uit lezing etc. Alle rapporten kunnen in vele formaten worden geëxporteerd (o.a. ASCII, Excel).

HIGH SECURITY 4X

Geselecteerde kaarthouders kunnen door het 4 x achtereen aanbieden van
een geldige kaart aan een lezer het systeem op een ander toegangsniveau
schakelen waardoor nog slechts enkele medewerkers toegang hebben tot
bepaalde gebouwen en/of ruimten.

UPGRADE

Wanneer een Axiom Lite systeem groter wordt dan 64 lezers is een upgrade
naar Axiom V mogelijk. Met Axiom V beschikt u over een systeem met praktisch onbeperkte capaciteiten.

INTEGRATIE

Axiom Lite kan interfacen met digitale videorecorders en inbraaksignaleringssystemen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32 bit Windows toepassing (alle versies
vanaf Windows 98)
99 operatorniveaus
Naadloze integratie met foto ID software mogelijk; eventueel ook voor
aansturing van kaartprinter
Standaard geschikt voor Multi-User
64 kaartlezers
Ondersteunt 32 IRC-2000 panelen
over meerdere compoorten
2.000 kaarthouders
40 verschillende vakantieschema's
16 schema's met 128 tijdzones
Kaarthouder ongeldig; datum tot 5 jaar
vooruit in te voeren
10-cijferige kaartnummers mogelijk
Meerdere passen per operator
High Security faciliteiten instelbaar per
kaarthouder
Anti-passback; diverse varianten
256 linkprogramma’s per paneel
99 alarmprioriteiten
Beheer via modems en/of TCP/IP
Uitgebreide rapportages
Aanwezigheidsrapporten/urenverantwoording op basis van IN/UIT lezing
Real-time overzicht van aanwezigen

AXIOM LITE

SPECIFICATIES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krachtige en moderne flash firmware
Ondersteunt 2 kaartlezers; beide
eventueel met geïntegreerd cijfertableau
Geheugen voor 1.400 off-line transacties
Communicatie d.m.v. RS232 of RS485
Elke IRC-2000 heeft 8 programmeerbare en bewaakte inputs
Elke IRC-2000 heeft 8 programmeerbare outputs (4 relais en 4 open collector)
Communicatiesnelheid tot 56.6 bps.
Deur-te-lang-open melding en vóórwaarschuwing
5 kaartformaten per paneel
D.m.v. kiesmodems kunnen volgens
een vooraf vastgesteld schema gegevens van een andere vestiging worden
gedownload
Inclusief 12Vdc voeding
Optioneel: accu t.b.v. back-up indien
de stroom uitvalt
Optioneel: TCP/IP communicatie met
RJ-connector geïntegreerd

IRC-2000
INTELLIGENT PANEEL VOOR TOEGANGSCONTROLE
EN BEVEILIGING

De nieuwe IRC-2000 is voorzien van flash firmware zodat u snel en eenvoudig over de laatste updates beschikt. Ieder paneel bezit alle intelligentie en
systeemgegevens om autonoom off-line te blijven functioneren.
Elke IRC-2000 ondersteunt 2 kaartlezers en heeft bovendien 8 bewaakte
alarminputs en 8 outputs.

RESERVE CAPACITEIT

Op ieder IRC-2000 paneel kunnen twee kaartlezers worden aangesloten.
Zelfs als alle deurgerelateerde inputs worden gebruikt (deursensor, bypass,
sabotage) dan nog beschikt ieder paneel over 4 extra ingangen. Deze extra
ingangen kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld signalering van nooduitgangen, technische meldingen of koppelingen aan andere alarmsystemen.

MIFARE SMART CARD

Zowel de software als de panelen kunnen 10-cijferige kaartnummers verwerken. Dit betekent dat vrijwel alle typen kaarten, waaronder ook Mifare
en iCLASS Smart Cards kunnen worden gebruikt.

HIGH SECURITY 50BIT

Normaliter wordt Axiom Lite gebruikt met 50bit High Security Proximity
kaarten en lezers. De meeste andere merken kaarten en lezers kunnen worden “geadopteerd” en aangesloten op de IRC-2000 panelen.

RAPPORT AANWEZIGEN

Via een druktoets of een koppeling met een ander systeem wordt een overzicht geprint van alle aanwezigen in het gebouw.

KOPPELING MET INBRAAKDETECTIE

Indien het inbraakdetectiesysteem is ingeschakeld kunnen alleen personen
met de juiste bevoegdheid toegang verkrijgen. Pas als het alarmsysteem is
uitgeschakeld kunnen de overige medewerkers het pand betreden. Hiermee kunnen vele ongewenste alarmen worden voorkomen.
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