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Software
SALTO ProAccess
SPACE

SALTO ProAccess SPACE software is een krachtig beheersysteem
voor toegangscontrole. Dankzij de vele mogelijkheden in de
software kunt u optimaal van het toegangscontrole systeem
gebruik maken.
De software kan een groot aantal deuren beheren en aangezien de
meeste toegangsinformatie direct op de drager wordt geschreven,
bestaat het beheer van de deuren in principe uit het beheren van
de dragers. Door het bijwerken van de drager kan de meeste
toegangsgerelateerde informatie snel aangepast worden. Dat
geldt ook voor het toevoegen of verwijderen van deuren, tijdzones,
kalenders en vanzelfsprekend voor persoonlijke toegangsrechten.
SALTO ProAccess SPACE is zeer uitgebreid met geavanceerde
functionaliteiten. Bovendien is deze software een van de meest
gebruiksvriendelijke en krachtige producten voor het beheer van
toegangscontrole voor stand-alone en IP online apparaten in één
platform.
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IN NETWERK ZONDER BEKABELING

Gebruiksvriendelijke
interface

Real-time toegangscontrole
– zelfs van op afstand

SALTO ProAccess SPACE is gestructureerd volgens gebruikers en deuren
in een uiterst overzichtelijke en gebruiksvriendelijke interface. Daarmee
kan het toegangsplan gemakkelijk en in weinig tijd opgezet worden. Om
de navigatie te vereenvoudigen hebben zowel gebruikers als deuren
een eigen uitgebreid configuratie venster. Daar kan gekozen worden uit
een reeks opties voor het aanmaken van deuren of gebruikers en het
instellen van de toegangsrechten naar wens. Om het nog makkelijker te
maken worden eventuele acties in hetzelfde venster aangegeven. Dat
zijn bijvoorbeeld deuren die een update nodig hebben, batterijen die
vervangen moeten worden of gebruikerskaarten die een update nodig
hebben. Al deze informatie wordt in een venster weergegeven met alle
beschikbare opties.

SALTO ProAccess SPACE software maakt het mogelijk om in realtime deur alarmen te beheren, dit kan via online IP Deurcontrollers.
De basis van de communicatie is het TCP/IP protocol, waarmee een
bestaand IP netwerk gebruikt kan worden en er een groot aantal online
IP deurcontrollers in hetzelfde systeem beheerd kunnen worden. De
software heeft talloze functies en is uiterst veelzijdig, aanpassingen in
de toegangsrechten zijn mogelijk in slechts een paar muisklikken. Ook
ondersteunt de software systemen met meerdere gebruikers. Deze kunnen
geconfigureerd worden om het systeem indien nodig van op afstand
te beheren. Dit verhoogt de flexibiliteit en bij gebruik van WAN kunnen
diverse gebouwen op meerdere locaties wereldwijd op afstand beheerd
worden. Het beste van SALTO in real-time toegangscontrole.

Weergave en controle van gebeurtenissen
in en rondom het gebouw

Database synchronisatie met
externe software systemen

SALTO ProAccess SPACE is voorzien van een reeks functionaliteiten
die helpen om gebeurtenissen in en rondom het gebouw te volgen. Een
daarvan is het live monitoren van online control units, draadloos online
beslagen en cilinders, aanwezigheidsregistratie van gebruikerslocaties
en een dynamische lijst van toegangsgebeurtenissen. Dit alles is te
combineren met de SVN-technologie waarmee automatisch alle nodige
informatie van de offline componenten wordt verzameld en in de software
wordt weergegeven. Daarmee kan de beheerder bijhouden en controleren
wie wanneer toegang heeft tot welke deuren in het gebouw. Daarnaast
kan de lijst gefilterd worden om ongewenste informatie te verwijderen.
Bovendien kan de software voor verdere analyse gepersonaliseerde
rapportages maken en exporteren naar een tekst of Excel bestand.

Een bestaande database met een groot aantal gebruikers kan gebruikt
blijven worden. Deze kan met de SALTO database gesynchroniseerd
worden waardoor tijd en middelen worden bespaard.

Intuïtieve webbased software interface,
is altijd actueel
De interface van SALTO ProAccess SPACE is webbased, dat zorgt ervoor
dat alle beheerlocaties altijd worden bijgewerkt met de nieuwste versie van
SPACE zonder dat er overal daadwerkelijk een nieuwe versie geïnstalleerd
moet worden.

SALTO Virtual Network
Voordelen van het virtuele netwerk
Alle SALTO ProAccess SPACE software producten zijn voorzien van
het SALTO Virtual Network (SVN) om het niveau van beveiliging verder
te verhogen. Met SALTO ProAccess SPACE en de SVN technologie
kunnen toegangsrechten op ID-dragers toegevoegd of verwijderd
worden, in 256 verschillende tijdzones geprogrammeerd worden en veel
meer. Bovendien kunnen toegangstijden en -dagen aangepast worden
tot in 256 verschillende kalenders. Elke wijziging in het toegangsplan
kan via elke online SVN wandlezer toegepast worden. De veiligheid kan
worden vergroot door extra gebruiker verificaties zoals pincodes of de
mogelijkheid van het blokkeren van kaarten via de blacklist. Verder zorgt
de registratie van gebeurtenissen op de kaart ervoor dat de bewegingen
van personeel en bezoekers gevolgd kunnen worden. Daarnaast wordt
ook op iedere kaart van personeel of bezoekers, die zij bij een van de
deuren gebruiken, informatie over de batterijstatus opgeslagen en via SVN
naar de centrale computer verzonden. Dit zijn allemaal unieke voordelen
die het onderhoud en beheer vereenvoudigen en die exclusief door SALTO
aangeboden worden.
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Hotel Access Management Software
SALTO ProAccess SPACE
Real-time toegangscontrole
met draadloos online technologie

Beveiliging

SALTO ProAccess SPACE software maakt het mogelijk om een volledig
gebouw in real-time te beheren bij gebruik van SALTO beslagen en
cilinders met wireless technologie. Met slechts een paar klikken is het
mogelijk om de setup van beslagen en cilinders te doen, de deurstatus in
real-time te controleren met inbegrip van wie, wanneer tot welke deuren
toegang heeft en om de status van stand-alone online eenheden te volgen
en eventueel onderhoud in te plannen. Met SALTO ProAccess SPACE
software kunnen zowel draadloos online elektronische sloten als offline
stand-alone eenheden beheerd worden. Door het gebruik van het SALTO
Virtual Network (SVN) neemt het niveau van beveiliging toe omdat verloren
of gestolen ID-dragers onmiddelijk uit het systeem verwijderd kunnen
worden. Bij online eenheden is dit rechtstreeks en bij offline eenheden
gaat dit via de ID-dragers die in omloop zijn en die de informatie aan
de elektronische sloten doorgeven. Aangezien al deze informatie in één
venster wordt weergegeven zijn alle mogelijkheden met slechts een paar
muisklikken binnen handbereik.

SALTO ProAccess SPACE is uiterst veilige software. De beheerder meldt
zich aan met een versleuteld wachtwoord en deze toepassing bepaalt de
administratieve rechten van de persoon. Ook de communicatie tussen
de computer en de online apparaten (IP deurcontrollers en gateways)
is sterk gecodeerd. In de SQL software versies kunnen gebruikers voor
het beheer van de database kiezen tussen Windows™ verificatie of SQL
verificatie. Indien nodig kan de database ook worden uitbesteed aan
een datacenter dat vervolgens met extra veiligheidsmaatregelen wordt
beschermd. Daarnaast heeft SALTO een algoritme ontwikkeld om te
voorkomen dat ID-dragers gekloond kunnen worden. Dit wordt gebruikt
in aanvulling op de hoog beveiligde DESfire-dragers (3DES codering). De
software gebruikt het algoritme automatisch om de echtheid van iedere
drager te controleren en om te bepalen of deze door de juiste persoon
wordt gebruikt.

SALTO ProAccess SPACE heeft eveneens een Hotel Module (Hotel
Access Management Software) waarmee hotels toegangsrechten voor
gasten, medewerkers en andere eenvoudig in één systeem kunnen
beheren. De software is geschikt voor elk soort hotel, van een klein
aantal kamers tot aan de grootste resorts met duizenden kamers.
Het biedt een groot aantal functies en hulpmiddelen om alle online en
offline hotelkamers, ingangen en uitgangen vanuit een centrale locatie
te beheren. Het systeem is compatibel met de meeste hotel en PMSsystemen zoals Micros Fidelio, New Hotel, Protel, TBC enzovoort en kan
ook gebruikt worden voor het beheer van intelligente Energiebesparende
apparaten (ESD) van SALTO.
In combinatie met de SALTO Virtual Network technologie kunnen
toegangsrechten altijd worden toegevoegd of verwijderd op ID-dragers,
worden geprogrammeerd in 256 verschillende tijdzones en veel meer.
Bovendien is het mogelijk om toegangstijden en dagen aan te passen
tot 256 verschillende kalenders. Elke wijziging wordt toegepast via elke
SVN wandlezer. De veiligheid kan vergroot worden door extra gebruiker
verificaties zoals een pincode en het blokkeren van kaarten via de
blacklist. Vervolgens kunnen de bewegingen van personeel en gasten
in het gebouw gevolgd worden via de lijst van toegangsgebeurtenissen
op de ID-dragers. Daarnaast wordt ook informatie van de batterijstatus
van elektronische beslagen en cilinders op de ID-drager opgeslagen en
via SVN naar de centrale computer verzonden. Al deze unieke voordelen
maken het beheer en onderhoud van de elektronische sloten eenvoudiger
en worden exclusief door SALTO aangeboden.

Matrix functionaliteit
voor toegang
De matrix functie is een intelligente tool die ondersteuning biedt bij het
maken van een sluitplan. Soms zijn er problemen bij het toewijzen van
gebruikers aan deuren wanneer ze verschillende functies hebben. De
matrix functie spoort niet alleen deze problemen op, maar helpt ook
om ze op te lossen en de relatie tussen gebruikers en deuren beter te
stroomlijnen.

SALTO Pro Access SPACE partitional
Met SPACE partitional software kunnen meerdere locaties vanaf een
centrale locatie beheerd worden. Via een gemeenschappelijke WANverbinding is dit zelfs mogelijk bij locaties die zich ver van elkaar in andere
landen bevinden. De locaties zelf beheren dan alleen de eigen gebruikers
en deuren. De lokale manager heeft het zelfstandig beheer over de locatie
maar kan ook gebruikers van andere locaties en afdelingen toegang tot
deuren geven. Een wereldwijde management tool voor een globale wereld.

Automatisch toegangsrechten toewijzen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN VOORDELEN

Vergeet de logistieke problemen van het beheer en de distributie van
ID-dragers. Het automatisch toewijzen is een handige tool waarmee
toegangsrechten voor grotere groepen klaargezet kunnen worden. De IDdragers hoeven niet stuk voor stuk geprogrammeerd te worden, dat wordt
automatisch bij een online wandlezer gedaan. Het activeren vindt plaats
op het moment dat de gebruiker de kaart voor het eerst aan biedt, het
bespaart veel tijd en voorkomt wachtrijen om ID-dragers te valideren.

Flexibiliteit

Toegangscontrole via de smartphone
JustIN by SALTO

De gebruiksvriendelijke en gestructureerde software biedt een zeer flexibel
beheer van toegangsrechten zodat er in een zo kort mogelijke tijd een
sluitplan opgezet kan worden. SALTO ProAccess SPACE heeft zeer veel
mogelijkheden waaronder het omschakelen tussen zomer- en wintertijd,
256 verschillende tijdzones, 1.024 perioden en 256 verschillende
kalenders als ook groepen of individueel toewijzen van toegangsniveaus
of van een groep deuren aan gebruikers. Bovendien kan de software
geheel ingericht worden naar de wensen van het bedrijf, die overigens
ook een keuze kan maken uit de basis en aanvullende functionaliteiten
die voor het beheer nodig zijn. Verder is het automatisch uitgeven van
ID-dragers een zeer nuttige functie, daarmee kunnen dragers op afstand
voor grote groepen voorbereid worden, zonder dat deze stuk voor stuk
van tevoren geactiveerd moeten worden.

Met de JustIN technologie van SALTO kunnen smartphones gemakkelijk
en voordelig een belangrijke rol spelen in toegangscontrole oplossingen.
Een van de oplossingen is JustIN Mobile Key BLE, daarmee kunnen
deuren met een smartphone geopend worden. De andere mogelijkheid is
JustIN mSVN dat van een smartphone met NFC een update punt maakt
om toegangsrechten direct bij te werken.

rTot 4 miljoen gebruikers.
rTot 64.000 deuren en lockers.
rProfiel van de beheerder is beschermd met een wachtwoord.
r256 Kalenders.
r1.024 Tijdsperioden.
r256 Tijdzones.
rVerbinding met online eenheden via TCP/IP protocol met bestaand LAN & WAN
netwerk en beveiliging door een gecodeerd protocol.
rWebbased interface zonder installatie van software op de computer en beheer
locaties. Door een update van de server computer zijn gelijk alle locaties up to date.
rBeheer kan gelijkertijd vanuit diverse locaties zonder beschadiging van de database.
rVerkrijgbaar met een SQL database authenticatie of een op windows gebaseerde
authenticatie.
rMeerdere talen zijn beschikbaar, de interface is makkelijk naar wens aan te passen
en het profiel van de beheerder is afgeschermd met een wachtwoord voor extra
veiligheid.
rFunctie waarmee de veranderingen die een beheerder aanbrengt worden
geregistreerd ter controle.
rInterface alerts voor mogelijke conflicten in de setup of in het toegangsplan.
rEenvoudig naar een uitgebreider pakket uit te breiden waardoor het mee kan groeien
met de ontwikkelingen van de installatie.
rSALTO ProAccess SPACE software werkt ook op Windows tablets.

Anti-pass back functie
De anti-pass back functie voorkomt misbruik van het toegangscontrolesysteem. Hiermee kan een ID-drager niet meer dan één keer binnen een
bepaalde tijd op een deur of in een bepaald gebied aangeboden worden.
Samen met het SALTO Virtual Network (SVN) zorgt anti-pass back voor
een betrouwbare beveiliging van alle deuren.

TECHNISCHE EISEN
rBesturingssysteem: Windows Vista, XP, 98, Millenium, 2000, Windows Server 2003
of Windows Server 2008
rRAM geheugen: 64MB (minimaal), 128MB, (aanbevolen).
rBeschikbare ruimte op de harde schijf: 50 MB (ongeveer, afhankelijk van database).
rMDAC versie 2.1 of hoger.
rProcessor: Pentium II.
rUSB poort.
rMS-SQL Server Express, MS-SQL Server 2005 of MS-SQL Server 2008 (voor SALTO
SQL database versie).

Meerdere beheerlocaties
Het beheer van een toegangsplan hoort flexibel te zijn, daarom kan
SALTO ProAccess SPACE vanuit meerdere locaties beheerd worden. De
database kan via de server gedeeld worden om er vanaf verschillende
beheerlocaties verbinding mee te maken.
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