Adgangskontrol.
Gjort endnu mere ligetil.
Protege WX er et køreklart, alti-et produkt til adgangskontrol,
indbrudsdetektion og automatisering
af bygninger. Det er let at installere
og intuitivt at bruge. Den webbaserede brugerflade og mobile
app giver dig fleksibilitet til at
arbejde hvor som helst - på kontoret,
derhjemme eller på farten. Og det
modulopbyggede hardware-design
lader dig tilpasse dit system, når dine
behov ændrer sig.

Hurtigt at installere.
Intuitivt at bruge.

Hvor som helst.
Når som helt.

Da der ikke skal installeres software,
er det hurtigt og ligetil at anvende
produktet. Web-teknologi fjerner de
komplikationer og begrænsninger
som normalt associeres med software.
Ligheden med en web-browser samt
den intuitive brugerflade gør det
legende let at lære at bruge systemet.
Én integreret løsning sparer dig
ikke blot penge ved installation, det
betyder også at du kun skal oplære dit
team i at bruge ét system.

Web-brugerfladen og den mobile
app giver fuldstændig fleksibilitet
som lader dig konfigurere, styre
og overvåge din virksomhed, lige
meget hvor du befinder dig. Se
status, tænd og sluk, styr lysniveauer,
låse, skærmbillede, varme – selv
kameraer - hvor som helst og når
som helst. Mobiloplysninger gør
løsningen endnu bedre ved at tilbyde
bekvemmeligheden ved kortfri adgang
fra din mobile enhed.

Adgangskontrol og
indbrudsdetektion.
Én forenet løsning.
Traditionelt har adgangskontrol
og indbrudsdetektion foregået
uafhængigt af hinanden. Protege WX
bringer dem sammen og giver én
enkelt sammenhængende og forenet
løsning som hjælper dig med at holde
uønskede besøgende ude, mens du
overvåger og styrer adgang indenfor.

“WX er uden sammenligning et af de
mindst komplicerede systemer, jeg
nogensinde har programmeret. Der er
ikke blot fantastisk support, produktet
giver også en hurtig og nem transition
til mine kunder.”
Phillip Hahn, C&S Specialty Systems

Datasikkerhed.

Åbne standarder.

Kvalitet du kan stole på.

ICT's sikrede krypteringsalgoritmer
samt de nyeste HTML5 web
standarder sikrer, at dine data
opbevares sikkert på controlleren.
Valgfrie krypterede backup-filer kan
opbevares offsite eller i skyen.

Åbne standarder sikrer, at du ikke bliver
låst ude af dine data. Integrér med
tredjeparts-produkter såsom SALLIS,
Aperio og Savant eller få dine egne
udviklere til at bruge ICT's protokol for
automatisering og kontrol for at skabe en
persontilpasset integrering.

Alle ICT-produkter designes,
fremstilles og afsendes på vores
avancerede, specialbyggede
facilitet. 100% af vores produkter
gennemgår strenge tests for at sikre
overlegen kvalitet og sikkerhed.

Udforsk Protege WX-systemet.

Protege WX Startpakker

Protege WX Controllere

Udvidelsesmoduler

Udformet som et
omkostningseffektivt valg
som giver dig de nødvendige
komponenter til hurtigt at
komme i gang med dit system.

Controlleren, som fås i en 1- og
2-dørs model, er systemets hjerte
og den centrale processorenhed i
Protege WX.

En række af udvidelsesmoduler
lader dig udvide systemet og
giver ekstra funktionalitet.

tSec Readers

Tastaturer

Mobil løsning

Vores tSec Readers er udstyret
med Bluetooth og NFC-kapacitet
og kan bruges med Protege Mobile
App samt Mobile Credentials til at
låse døre op via en smartphone.

Tastaturer er typisk placeret tæt
på en indgang eller dør. De lader
dig overvåge og styre forskellige
dele af systemet samt slå områder
til og fra.

Overvåg og styr din virksomhed
mens du er på farten med Protege
Mobile App og brug Mobile
Credentials til kortfri adgang fra
din smartphone.

Start småt i dag. Udvid i morgen.
Det modulopbyggede hardware-design giver dig fleksibilitet til at foretage enhver installation, hvad
enten den er lille, stor, privat eller kommerciel. Udvidelsesmoduler lader dig tilpasse dit system, når dine
behov ændrer sig. Hvis du når maksimal kapacitet, er der mulighed for opgradering til Protege GX på
virksomhedsniveau.

Lær mere.
Besøg www.ict.co/Protege-WX eller ring og tal med os i dag og find ud af, hvordan
en ProtegeWX-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

