
Prostota obsługi
Zarządzanie bezpieczeństwem 
obiektu z poziomu jednego interfejsu

Oprogramowanie Advisor Management



Jeden interfejs kontrolujący 
wiele złożonych systemów
Zarządzanie bezpieczeństwem i infrastrukturą to dziś złożony zbiór funkcji biznesowych, którymi 
trzeba zarządzać z myślą o priorytecie bezpieczeństwa i ochrony personelu, gości i zasobów 
fizycznych. Czynnikami kreującymi tę złożoność to wielość zakładów, odległe lokalizacje, 
elastyczne godziny pracy, wysoka liczba pracowników i odwiedzających i inne dynamiczne 
potrzeby.

Dlatego tylko zintegrowane rozwiązanie do zarządzania jest w stanie poradzić sobie w tym 
dynamicznym środowisku, zapewniając kierownikom obiektu i bezpieczeństwa jasny wgląd oraz 
kontrolę nad tymi funkcjami.

Wyobraź sobie jeden interfejs do kontroli i zarządzania, na miejscu lub zdalnie, wszystkimi 
kwestiami bezpieczeństwa w różnych obiektach – od ochrony przed włamaniem czy wykrywanie 
pożaru po kontrolę dostępu i nadzór wideo. 

Wyobraź sobie różne systemy współpracujące ze sobą dzięki płynnej integracji umożliwiającej 
weryfikację zdarzeń za pomocą strumieni wideo – oraz łączenie zdarzeń włamań i pożarów  
z kontrolą dostępu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób.

Dzięki oprogramowaniu Advisor Management to możliwe. Użytkownik wie dokładnie, kto jest 
w danym momencie w budynku. W połączeniu ze zintegrowanym nadzorem wideo personel 
może monitorować budynek w czasie rzeczywistym, zapewniając tym samym bezpieczniejsze 
środowisko dla wszystkich.

Sprytny sposób na uproszczenie obsługi...
Oprogramowanie Advisor Management to:
• Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika z 

dynamicznymi planami kondygnacji
• Pojedynczy interfejs użytkownika do wielu zadań:   

Kontrola dostępu, cyfrowe wideo, wykrywanie włamań i 
pożarów. Jednolity sposób zarządzania prawami dostępu 
użytkowników, niezależnie od typu systemu zabezpieczeń 
Możliwość rejestracji i śledzenia użytkowników na terenie 
obiektu, przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa 
personelu i ochrony nieruchomości

• Możliwość tworzenia i dostosowywania raportów 
na bieżąco dzięki zaawansowanym funkcjom raportowania

• Synchronizacja klienta w czasie rzeczywistym  
i automatyczne zapisywanie zmian

• Dodatkowe połączenia między urządzeniami za pomocą 
akcji automatycznych

• Skalowalność na wiele witryn, wiele języków i wielu 
użytkowników

• Skuteczna obsługa alarmów

... oraz łatwość instalacji

Od rejestrowania odwiedzających do zarządzania wizytami – dzięki oprogramowaniu Advisor 
Management praca na stanowisku recepcyjnym staje się prosta. Recepcjonista może zarzą-
dzać wizytami, zapewniać dostęp do określonych lokalizacji i prowadzić monitoring wideo. 
Jeśli zajdzie potrzeba ewakuacji budynku, plan kondygnacji i możliwość lokalizacji osób  
przebywających w budynku pozwoli na natychmiastowe podjęcie wymaganych czynności.

Pożar

Włamanie



Całość jest czymś więcej  
niż sumą jej części
Cyfrowy monitoring wizyjny
Oprogramowanie Advisor Management obsługuje szeroką gamę cyfrowych rejestratorów wideo 
TruVision oraz sieciowych rejestratorów wideo. Oprócz jakości, łatwości użytkowania i niezawodności 
tych produktów wideo, ich integracja z oprogramowaniem do zarządzania Advisor pozwala operatorom 
systemów na bezpośredni dostęp do bieżących i nagranych materiałów wideo, umożliwiając 
natychmiastową wizualną weryfikację zdarzeń i alarmów.

Mechanizmy obrotu, pochylenia oraz zbliżenia systemów kamer znacznie ułatwiają proces zarządzania. 
Dzięki temu operatorzy mogą monitorować wszystkie urządzenia z poziomu jednego interfejsu, 
zamiast obsługiwać wiele osobno działających systemów. Pozwala to na podwyższenie wydajności, 
responsywności i niezawodności systemu bezpieczeństwa, przekładając się na oszczędność czasu  
i pieniędzy.

Włamanie
Oprogramowanie Advisor Management obsługuje panele kontrolne 
Advisor Master i Advisor Advanced. Umożliwia zarządzanie alarmami  
w połączeniu z wideo, co pozwala na szybkie i skuteczne poradzenie sobie 
z każdym alarmem. Łatwo je skonfigurować na potrzeby uzyskiwania 
dostępu do obszarów objętych ograniczeniami.

W przypadku wykrycia włamania, miejsce zdarzenia zaznaczane jest 
na planie piętra, strumień sygnału wizyjnego może zostać uruchomiony 
automatycznie, a światła oraz drzwi da się kontrolować za pomocą 
jednego przycisku. Obecność intruzów można łatwo zweryfikować, 
przełączając się na zapis z kamery, podczas gdy plik dziennika będzie 
śledzić przebieg trasy.

Kontrola dostępu do wielu miejsc
Kontrola dostępu oparta na Advisor Master i 
Advanced zapewnia pełen dostęp w środowiskach 
wieloobiektowych, w których ludzie potrzebują 
dostępu do więcej niż jednego obiektu. 

Oprogramowanie Advisor Management pozwala 
konkretnemu użytkownikowi uzyskać dostęp tam, 
gdzie jest to wymagane, przy użyciu tego samego 
lub unikalnego identyfikatora. Wszystko to jest 
możliwe bez konieczności dodawania użytkownika 
do każdego obiektu lub identyfikatora. 

Pożar
Oprogramowanie Advisor Management obsługuje 
integrację najnowszych central alarmowych UTC do 
monitorowania zdarzeń oraz kontroli instalacji systemu 
przeciwpożarowego. Obsługiwane są również centrale 
FP1200 / FP2000 oraz 2010-2 (2X - 1X do 2X).

Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika z planami 
graficznymi, wyświetlającymi zdarzenia na ekranie 
w sposób dynamiczny, umożliwia operatorowi 
natychmiastowe zlokalizowanie miejsca wystąpienia 
pożaru. Pozwala to na skrócenie czasu reakcji na 
zdarzenia pożarowe i inne zagrożenia, zmniejszając  
ryzyko dla życia, mienia lub środowiska.

W przypadku  wystąpienia alarmu pożarowego lokalizacja 
alarmu zostanie natychmiast wyświetlona na ekranie. 
Aktywacja wyświetlania strumienia obrazu bieżącego 
umożliwia weryfikację obecności ognia; bezpośrednio 
z poziomu planu kondygnacji można też włączyć inne 
strumienie wideo. Po potwierdzeniu szalejącego pożaru 
można odblokować drzwi, włączyć sygnalizatory 
akustyczne, podnieść windy do poziomu parteru, 
jednocześnie weryfikując łańcuch zdarzeń poprzez 
podłączony system wideo.Menedżer bezpieczeństwa jest w stanie kontrolować i radzić sobie z każdym 

zdarzeniem. Każdy przypadek wyzwolenia alarmu można zweryfikować przy pomocy 
nagrania wideo, które później można w każdej chwili pobrać. Jedna baza danych dla 
wszystkich funkcji powiązanych ze zdarzeniami, w których prawa dostępu mogą być 
zmieniane, eliminuje wszelkie szanse wystąpienia błędu.

Kontrola dostępu

Wideo

Integracja
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Oprogramowanie Advisor Management
Dla produktów UTC Fire & Security

Jeden system zapewniający różne widoki zarządzania:
• Widok profesjonalny, umożliwiający pełną kontrolę zarządzania 

systemem
• Widok podglądu odwiedzających, umożliwiający zarządzanie 

dostępem i obecnością osób w budynku
• Widok monitorowania alarmów, umożliwiający zarządzanie 

wszystkimi występującymi zdarzeniami i alarmami

ATS8600: Oprogramowanie Avisor Management Starter edition
• Podstawowy poziom zarządzania
• Maksymalnie 2 urządzenia: Włamanie/dostęp, wideo, pożar
• Bez limitu stacji klienckich
• Drukowanie plakietek

ATS8610: Oprogramowanie Avisor Management Business edition
• Podstawowy poziom zarządzania komercyjnego
• Maksymalnie 25 urządzeń: Włamanie/dostęp, wideo, pożar
• Obsługa gości i obsługa patroli
• Bez limitu stacji klienckich
• Drukowanie plakietek

ATS8611: upgrade edycji Starter do Business

Połączenie większej liczby urządzeń
ATS8605:  upgrade pozwalający na połączenie więcej niż  
 2 urządzeń do ATS8600
ATS8640: upgrade pozwalający na połączenie więcej niż  
 25 urządzeń do ATS8610
 
Dodatkowe sterowniki*
ATS8651:  dodatkowa centralka Advisor Advanced
ATS8652: dodatkowa centralka Advisor Master
ATS8643: dodatkowy sterownk do rejestratorów wideo  
 – TVR i TVN TruVision 
ATS8644: dodatkowa centrala FP1200 lub FP2000
ATS8645: dodatkowy sterownik  
 – 2010-2, platforma: Aritech (2x),Kilsen, Ziton
ATS8647: dodatkowy sterownik do FlexZone  
 – system ochrony obwodowej 
ATS8648: dodatkowy sterownik do paneli Verex 
 
Usługi
ATS8690: service upgrade dla ATS8600  
 (nie zawiera upgrade dla ATS8605)
ATS8691:  service upgrade dla ATS8610  
 (nie zawiera upgrade dla ATS8640)
ATS8692: service upgrade dla ATS8640  
 (zawiera upgrade dla ATS8610)
ATS8693:   service upgrade dla ATS8605 
 (zawiera upgrade dla ATS8600)

*  Istniejące jednostki SKU ATS8641 i ATS8642 są ważne dla rozszerzenia 
 istniejących systemów (2014, 2015) i będą stopniowo zastępowane przez ATS8651 
 i ATS8652, które dotyczą wszystkich nowych wydanych licencji, począwszy od 2016 r.


