KSecurity MASTER
Cu un pas înaintea oricărei amenințări de securitate

Beneficiile unei singure soluții de securizare a unui
obiectiv sunt atenuate dacă acel modul nu este
completat de alte soluții, iar datele culese nu sunt
centralizate.
Securizarea unui spațiu implică procesarea unei cantități
foarte mari de informații. Fiecare subsistem sau senzor
instalat trimite un status, o notificare sau o alertă la
intervale regulate de timp. Pentru operatorii de securitate
este dificil, sau chiar imposibil să monitorizeze toate
soluțiile instalate și să ia și deciziile corecte în cazul
unor evenimente neprevăzute.

KSecurity Master este „geniul”
capabil să proceseze toate
datele primite de la
subsistemele instalate.
Produsul software de gestiune integrată a
sistemelor de securitate fizică, dezvoltat de UTI,
sintetizează informațiile culese de la toate modulele
- control al accesului, detecție și avertizare la efracție,
detecție perimetrală, detecție și alarmare la incendiu,
supraveghere video - oferind o imagine unitară și
cuprinzătoare a securității obiectivului analizat.
KSecurity Master integrează multiple sisteme
informaționale și echipamente de securitate
independente și permite controlul acestora prin
intermediul unei interfețe unice.

Rapoarte detaliate
privind alarmele
și evenimentele în
interfața web

Interfață grafică
intuitivă și ușor
de utilizat

Management al
vizitatorilor și control
deplin al căilor de
acces

Integrare facilă cu alte
produse de securitate

Capacitate de analiză și
procesare a unei cantități
foarte mari de informații

Produs modular,
cu suport
multilingv

Mecanism pentru
tratarea procedurată
a alarmelor

Administrare simultană
pentru mai multe locații,
clădiri, zone

Integrare cu Active
Directory pentru
preluarea utilizatorilor
și Single SignOn

Instalare, configurare
și operare facilă

Arhitectură distribuită,
de tip client server,
cu funcții de redundanță

Analiză
minuțioasă
post-eveniment

Detectează și avertizează
asupra posibilelor tentative de
efracție sau a altor evenimente:
incendii, fum.

Facilitează aplicarea celor
mai bune decizii conform
procedurilor prestabilite.

Realizează rapoarte privind
evenimentele petrecute,
identificând eventuale tendințe
și riscuri viitoare.

Analizează informațiile primite,
oferind o imagine de ansamblu
a întregului sistem sau a unui
eveniment în particular.

Ce face KSecurity Master?

••

Colectează și corelează datele
primite de la diverse surse de
alarmare: sisteme de detecție,
senzori, controlere, sisteme de
control al accesului, cu imaginile
de la camerele video asociate
acestor surse.

Auditează/verifică dacă
operatorul de securitate a răspuns
adecvat gravității incidentelor/
evenimentelor.

Modulul de control al accesului
Monitorizează drepturile de acces,
tranzacțiile și alarmele și asigură
managementul listei cu personalul
neautorizat.

Administrează utilizatorii de carduri:
personal intern, vizitatori, grupuri,
personal auxiliar sau de serviciu.

Asigură interacțiunea permanentă cu
sistemele de supraveghere video și
de incendiu, în vederea realizării unor
interacțiuni automate (afișarea fluxurilor
de la anumite camere video, dezactivarea
filtrelor de control al accesului în cazul
alarmelor de incendiu, etc.).

Controlează automat sau manual
filtrele de control al accesului (uși,
turnicheți sau bariere), în funcție de
drepturile utilizatorilor de carduri.

Modulul de supraveghere video
Asigură supravegherea zonelor de
interes prin intermediul camerelor
video fixe sau mobile.

Permite sincronizarea imediată a
evenimentelor detectate de senzori cu
imagini video live de la locul incidentului.

Afișează imagini de la camerele video
asociate, continuu sau doar în cazul
unei alarme.

Facilitează poziționarea manuală sau
automată a camerelor PTZ (poziționare
în plan orizontal, vertical și zoom).

Modulul de alarme
Monitorizează permanent starea
senzorilor instalați.
Detectează și avertizează posibilele
tentative de efracție sau alte
evenimente: incendii, fum.

Alarmează personalul responsabil
cu privire la evenimentele petrecute,
acustic sau optic/vizual, prin sms
sau e-mail (opțional).

Aplicabilitate

Infrastructuri critice

Sedii de birouri

Ansambluri rezidențiale

Școli, grădinițe, after school

Obiective industriale

Bănci

Hoteluri

Spații comerciale

Unități militare

Cazinouri
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