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Přístupový systém

Víme, že rozhodnout o zabezpečení a přístupu do vašeho
objektu není jednoduché. Pomůžeme vám vytvořit správnou
kombinaci bezpečnostních prvků přístupu. Vytvoříme systém
kontroly přístupu, který bude přizpůsoben vašim potřebám.
Nabízíme česká řešení s dlouhou životností a vysokou
uživatelskou kvalitou.
Přístupový systém SAITECH umožňuje na základě
podrobných nastavení definovat přístupová práva pro
jednotlivé osoby nebo skupiny osob. Pro tyto osoby tak
můžete nastavit přístupové zóny a časová okna dle vašich
požadavků a tím zajistit oprávnění pro pohyb v prostorech

společnosti. Veškerá data jsou ukládána do databáze a díky
tomu máte zajištěn aktuální i zpětný přehled o průchodech
jednotlivými dveřmi, turnikety nebo bránami.
Přístupový systém neznamená jen kontrolou přístupu
do objektů (vjezdy do areálů a garáží firem, turnikety, výtahy
a brány), ale je nedílnou součástí každého bezpečnostního
systému a poskytuje pohodlnou platformu pro správu vašich
objektů.
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Benefity
Nejvýznamnější přínosy
•
•
•
•

Kontrola a sledování přístupu do chráněných prostor
Možnost definovat povolení pro konkrétní osoby do různých sekcí a vstupů
Okamžitý přístup k aktuálnímu i zpětnému přehledu průchodů
Jednotlivé dveře lze podle jejich fyzického rozmístění seskupovat do větších
přístupových zón, což může být výhodné především v rozsáhlejších objektech
Důmyslné řešení přes časová okna umožňuje nastavit i přesné časové rozmezí,
pro které platí příslušná přístupová práva
Široká možnost filtrování dle daných parametrů (podle osob, dveří nebo typu událostí),
včetně exportu zobrazených dat

•
•

Dodáváme komplexní řešení a služby
•

Přístupové jednotky – základ přístupového systému s vnitřní pamětí
uchovávající oprávnění i informace o jednotlivých průchodech
Snímače – slouží ke čtení kontaktních i bezkontaktních identifikačních médií;
součástí našich řešení jsou snímače běžných standardů s optickou i akustickou indikací
Identifikační média - karty, přívěsky, čipy a identifikace pomocí prstu
Softwarové vybavení – univerzální, modifikovatelný a přehledný systém
Profesionální servis – zkušený implementační a servisní tým

•
•
•
•

Kvalitní systémová podpora – Helpdesk
Online aplikace, která umožňuje přehledně a jednoduše spravovat požadavky zákazníka.
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		

Centralizovaná správa požadavků
Automatické upozorňování na stav vašeho požadavku
Přístup do databáze znalostí
Historie řešení požadavků
Přehledy

Produktová řešení
•
•
•

Podpora čistých prostor a kontrola vstupu do elektrostaticky citlivých prostor (ESD)
Mobilní kontrola přístupu a vjezdu, strojové čtení dokladů a RZ, ovládání výtahů
Omezení přístupu v závislosti na kvalifikaci nebo zaškolení jedince

Široké portfolio zábranových zařízení
•
•
•
•
•

Elektrické otvírače - součást dveřního mechanismu přístupových systémů
sloužící k samotnému umožnění průchodu dveřmi autorizovaným osobám
Elektrické zámky - na rozdíl od elektrických otvíračů, nekontrolují elektrické zámky
průchod dveřmi jen blokací střelky zámku, ale jsou schopny dveře zcela uzamknout
Elektromagnety - se používají ke kontrole vstupu v místech, kde není možno použít
klasického otvírače nebo elektrického zámku
Turnikety a závory - omezení vstupu neoprávněných osob a vjezdu automobilů
Elektronický vrátník - umožňuje hlasovou komunikaci návštěvy u brány s recepcí,
případně jiným pracovištěm, a vzdálené otevření dveří či brány nebo závory návštěvě

Společnost SAITECH s.r.o. byla založena v roce 1997 a od samého
počátku se specializuje na vývoj, výrobu, prodej a servis docházkových,
přístupových a stravovacích systémů. V posledních letech jsme nabídku
rozšířili o systémy sledování a vizualizaci výroby. V současné době se
řadíme mezi TOP dodavatele identifikačních systémů v České republice.
Nabízíme česká řešení s dlouhou životností a vysokou uživatelskou
kvalitou.

Řešení na míru
Uvědomujeme si, že každá firma je unikátní, a proto vychází nabídka
našich služeb vždy z jejích konkrétních potřeb. Svým zákazníkům
nabízíme komplexní přístup zahrnující poradenství, vývoj, implementaci,
projektové řízení a technickou podporu.

Naše cíle
Poskytovat zákazníkům kvalitní, profesionální a komplexní řešení
za použití spolehlivých komponent. Maximální spokojenost našich
zákazníků zajišťujeme rychlou a odbornou podporou s nabídkou
profesionálních služeb, které našim klientům pomáhají s integrací
a zlepšováním efektivity práce i výroby.

Havlíčkova 125, 411 55 Terezín
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