© 2009 Afgedrukt in Canada 03/09

NOORD AMERIKA

VERENIGD KONINKRIJK

Guardall
5201 Explorer Drive
Mississauga, Ontario
L4W 4H1 Canada

Guardall Ltd
Lochend Industrial Estate
Newbridge, Edinburgh
EH28 8PL United Kingdom

Telefoon: +1 905 206 8434
Fax: +1 905 629 4970
www.guardall.com

Telefoon: +44 (0) 131 333 2900
Fax: +44 (0) 131 333 4919
www.guardall.com

FRANKRIJK

ITALIË

Guardall SAS
23, Rue Casimir Périer BP 70118
95874 Bezons France

Guardall SRL
Via 11 Settembre, 26
20023 Cerro Maggiore, Milan Italy

Telefoon: +33 1 3434 3490
Fax: +33 1 3076 6434
www.guardall.fr

Telefoon: +39 0 331 513 711
Fax: +39 0 331 517 484
www.guardall.it

BEHEER EN CONTROLE

Integratie Begint Hier!
De informatie zoals verstrekt is puur voor informatieve doeleinden. Guardall behoudt zich het recht voor product specificaties en modellen zonder
aansprakelijkheid aan te passen. Geen enkele aansprakelijkheid is aanvaard voor fouten, omissies of anderszins.

'ECHTE' SYSTEEMINTEGRATIE VOOR IEDERE LOCATIE

Guardall Director beheers- en controlesoftware neemt de hoge kosten,
ingewikkelde installatie en lange trainingen weg van de ‘echte’ systeem
integratie, terwijl het tegelijkertijd ook uw locatie of organisatie een krachtig
managementtool biedt met ingebouwde flexibiliteit om gehoor te geven aan
uw unieke beveiligingswensen.

BEWAKING EN CONTROLE – Guardall Director ondersteunt meerdere

INTEGRATIE VOOR VANDAAG EN MORGEN
Guardall Director software biedt een betaalbare en flexibele oplossing
voor het beheer van geïntegreerde inbraak, toegangscontrole en
digitale video systemen. En alsof dat nog niet genoeg is, kan Guardall
Director uitgebreid worden om te blijven voldoen aan uw behoeften bij
een stijgend eisenpakket.

Op afstand bekijken en controleren van
locale inbraak-, toegangs- of digitale
video systemen.

niveaus aan operator-autorisatie met aangepaste visuele bewakingsschermen
(inclusief toolbar navigatie) en selecteerbare sortering en filtering van systeeminformatie.

MANGEMENTRAPPORTAGES – Guardall Director biedt u de maximale vrijheid voor dataopslag, representatie en rapportage, zowel lokaal als voor diverse
locaties beheerd via een netwerk.
SYSTEEM DIAGNOSE – Guardall Director beschikt over geavanceerde systeemdiagnose, zowel met behulp van bedienpanelen of via het systeem, zowel
lokaal als voor locaties beheerd via een netwerk.
Geïntegreerd beheer van meerdere
systemen vanaf één locatie.

GEBEURTENIS/ALARM DOORMELDING – Guardall Director biedt een

compleet platform ten behoeve van beveiligingscontrole en het reageren op
alarmsituaties, inclusief mobiele notificaties en het vastleggen van de gegevens
rondom de gebeurtenissen.

DIGITALE VIDEO INTEGRATIE – Guardall Director zorgt voor eenvoudige
integratie met onze digitale video producten waardoor het mogelijk is om live
videobeelden te tonen, video opgenomen naar aanleiding van een inbraak of
toegangsactie, en het verbinden van historische gebeurtenissen met opgenomen videobeelden.
SYSTEEMDIAGNOSE OP AFSTAND
Centraal beheer en controle over
een netwerk van geïntegreerde
locaties.

Onze missie is het bewaken van
de integriteit van uw beveiligingssystemen, dus Guardall ondersteunt een uitvoerige basis aan
controle van locale systemen en
systemen op afstand. Het is zo
geavanceerd dat het zelfs een
waarschuwing kan afgeven om
materialen te onderhouden voordat ze in storing kunnen gaan.

TOEPASSINGEN
• Banken en financiële instellingen
• Luchthavens en Transportsystemen
• Fabrieken en nutsbedrijven
• Onderwijsinstellingen
• Gezondheidszorg
• Bedrijfsverzamelgebouwen
• Appartementen en flats
• Winkels

INFORMATIESYSTEEM COMPATIBILITEIT
Hoewel Guardall Director software is ontworpen met als doel
het vereenvoudigen van systeemintegratie, ondersteunt het ook het
uitgebreide pakket aan mogelijkheden van SQL Server en
Enterprise Resource Management
systemen, inclusief de mogelijkheid tot het importeren van informatie uit personeelsadministratiesystemen.

DE ECHTE SYSTEEMOPLOSSING
Guardall systeemintegratie is gebouwd op een verzameling van de allernieuwste systemen, componenten
en apparatuur die garant staan voor een perfect rendement, toepassingen en waarde. Wij combineren modulaire uitbreidbaarheid met de kracht van geavanceerde
software integratie die het mogelijk maakt om u een
complete beveiligingsoplossing aan te bieden die op
maat is gesneden voor uw eigen behoeften – nu en in
de toekomst

INBRAAKBEVEILIGING

TOEGANGSCONTROLE

DIGITALE V IDEO

