Erhvervskompleksitet.
Helt enkelt.
Protege GX er integreret
adgangskontrol, detektion
af indtrængende og
bygningsautomatiseringsløsning
på erhvervsniveau med en række
funktioner, der er lette at betjene,
lette at integrere og nemme at udvide.

Designet til slutbrugeren.
Protege GX er designet med
slutbrugeren i tankerne og giver
dig en intuitiv og brugervenlig
grænseflade med grafiske etageplaner
og meget tilpasselige statussider
til administration og overvågning
af systemet. Tilpasselige alarm- og
begivenhedsfiltre, der giver dig
mulighed for at sortere og kategorisere
de begivenheds- og alarmdata, der
vises. Vis oplysninger, der er relevante
for din virksomhed og opsætning –
ikke dine naboer.

Uendelige
integrationsmuligheder.

Oplysninger lige ved
hånden.

Systemet integreres med en lang
række tredjepartssystemer, som
giver dig mulighed for at maksimere
den infrastruktur og it-investering,
du allerede har til rådighed hos
virksomheden, samtidig med at
du tilføjer værdi til eksisterende
teknologi. Hvis en foruddefineret
løsning ikke opfylder dine behov,
giver vores sortiment af tilpassede
integrationsværktøjer dig total
fleksibilitet til at bruge dine egne
eksperter til at skræddersy en løsning,
der gør det.

Det har aldrig været lettere
eller mere nemmere at få de
oplysninger, du har brug for.
Protege GX tilbyder en lang
række rapporteringsfunktioner,
og du kan endda lave rapporter
automatisk på planlagte
tidspunkter og få dem sendt til
en defineret bruger via e-mail.
Kraftfuld filtrering og fleksible
rapporteringsmuligheder,
der giver dig mulighed
for hurtigt og nemt at få
detaljerede og relevante
begivenhedsoplysninger:

Hvor som helst.
Når som helt.
Mobiloplysninger gør løsningen
endnu bedre ved at tilbyde
bekvemmeligheden ved kortfri adgang
fra din mobile enhed.

>
>
>
>

Livefiltrering, når du skriver
Tilpassede komplekse filtre
Træk og slip for at arrangere
Udskriv, gem og e-mail direkte fra
softwaren

Ubesværet udvidelse.
Din virksomhed står ikke stille, så du
har brug for en løsning, der kan følge
med dine stigende krav.
Erhvervslicensmodellen hos
Protege GX giver dig mulighed for let
at udvide din virksomhed, og giver en
løsning, der vokser med dig.

Valgfrie funktioner og en fleksibel model
sikrer, at du får den funktionalitet, du har
brug for, uden at betale for de funktioner,
du ikke skal bruge. Baselicensen giver
masser ekstrafunktioner, herunder
kraftig rapporteringsevne, integration af
overvågningskameraer, fuldt tilpasselige
statussider, grafiske etageplaner og
ingen grænser for antal brugere,
begivenheder, tidsplaner, områder eller
hardwareudvidelse.

Fleksible licenspakker er tilgængelig
til døre, kameraer og mange andre
funktioner, så du nemt kan videreudvikle
dit system når din virksomhed vokser.
Et loft (eller licensloft), som forhindrer
løbende licensomkostninger og sikrer, at
du fra starten ved nøjagtigt, hvor meget
softwaren vil koste, uanset hvor meget
systemet udvides. Og uden softwarevedligeholdelsesgebyrer, er der ingen
løbende omkostninger eller uforudsete
fakturaer hvert år.

Videoadministrationssystemer

Trådløse og offline låseløsninger

Elevatorsystemer

Kombinér Protege GXs kraft med tred
jepartsvideoadministrationssystemer
for at skabe en komplet og forbundet
løsning. Problemfri integration giver dig
mulighed for at tjekke kameraer og se
live og historiske videooptagelser fra et
enkelt brugervenligt interface.

Udvid dit eksisterende
adgangskontrolsystem uden de
begrænsninger, omkostninger og
problemer, der normalt er forbundet
med implementerede døre, når du
integrerer dit Protege-system med en
trådløs og offline låseløsning.

Protege GX er ikke begrænset til at
kontrollere adgang til døre. Bygninger
med elevatorer kræver også ofte
adgang til etager. Integrering af
et elevatorkontrolsystem øger
bygningens sikkerhed og forbedrer
menneskeflowet.

Biometri

Bygningsadministrationssystemer

Biometrisk teknologi blevet en del
af vores hverdag med oplåsning af
smartphones til lufthavnssikkerhed.
Mange virksomheder bruger i dag
biometri til at bekræfte brugere og
beskytte deres virksomhed.

Adgangskontrolsystemer indeholder en
masse information om din bygning og
dens brug. Kombinér dette med et BMS
(Building Management System) for at
skabe en smart bygning, der kan tage
meget intelligente beslutninger.

Brugerdefinerede
integrationsværktøjer
Vores brugerdefinerede
integrationsværktøjer giver dig total
kontrol over slutløsningen og sikrer,
at du ikke er begrænset til specifik
software eller hardware, så du kan
integrere systemet med stort set ethvert
tredjepartssystem eller -komponent.
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Lær mere.
Besøg www.ict.co/Protege-GX eller ring og tal med os i dag og find ud af, hvordan en Protege GX-løsning
kan være til gavn for din organisation:
USA 1855 428 9111. Canada 1647 724 3428. Europa 44 1625 800078.
Australien 1800 428 111. New Zealand 0800 428 111

