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WEB Innovatie

Technische eigenschappen

 1000 gebruikers
 10 partities
 100 gemonitorde ingangen
 100 tijdszones              
 100 toegangsniveaus
 capaciteit evenementengeheugen:  

  1000
 4 x 2-deursuitbreidingen
 Ingebouwde webserver

aTRiUM  Toegangscontrole via internet
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De ingebouwde webserver van Atrium is snel, eenvoudig en veilig. hij 
stelt u in staat om van om het even waar verschillende acties uit te voe-
ren: gebruikers/kaartbeheer, vergrendelen/ontgrendelen van deuren, 
evenementen van het systeem bekijken. De Atrium webserver werkt met 
alle recente webbrowsers, smartphones of Ipads. 

aTRiUM  Toegangscontrole via internet

Intuïtieve tijdszones
flexibliteit, gemak en kracht  zijn 
sleutelwoorden wanneer het aankomt 
op het creëren van tijdszones in 
Atrium. het uiterst intuïtief en 
grafisch menu ondersteunt het 
aanklikken en slepen van tijdszones 
alsook de opeenvolging van dagen om 
complexe toegangscontrolescenario’s 
op een heel eenvoudige manier te 
creëren. 

Atrium ondersteunt 100 toegangs-
niveaus met elk 100 tijdszones 
en zal bijgevolg aan al uw toe-
gangscontrole eisen voldoen. Een 
andere interessante functie laat toe 
om feest-en vakantiedagen aan elke 
individuele tijdszone toe te voegen of 
weg te laten.                                   

partities
Een partitie is een gebied waarin 
u beslist welke personen toegang 
verleend of geweigerd worden. 
selecteer één of meerdere deuren 
die de partie moet opnemen. ken 
vervolgens toegangsrechten toe 
door de partitie te selecteren waar de 
gebruikers toegang tot hebben. op 
deze manier maakt Atrium complexe 
toegangsrechten eenvoudig.

snel en eenvoudig 
kaarten toekennen
In een wereld die gekenmerkt wordt 
door een hectisch tempo, wordt tijd 
steeds belangrijker. Atriums snelle 
en eenvoudige toekenningsmode 
laat toe om kaarten toe te voegen en 
te verwijderen en dit aan een nooit 
eerder gezien tempo. Deze functie is 
zelfs zo eenvoudig dat u niet langer 
een computer nodig heeft om deze 
eenvoudige taken uit te voeren. 
klanten zullen deze uiterst effectieve 
en snelle tool zeker waarderen. 

WINNAAR VAN DE AWARD

GEnoMInEERD DooR hET ChICAGo AThEnEuM:
MUSEUM VAN ARCHITECTUUR EN DESIGN.

Eenvoud
De software is ontworpen met 
het oog op eenvoud: cruciale 
systeeminformatie wordt snel en 
efficiënt weergegeven wanneer u 
in het systeem inlogt. Bovendien 
kunt u de Atrium vensters ordenen 
op de manier die voor u het meest 
comfortabel is. De combinatie van 
klik-en-sleep en opeenvolgende 
menuknoppen maakt Atrium één 
van de eenvoudigste systemen op de 
markt. 

Veiligheid eerst
Bij Atrium primeert de persoonlijke 
veiligheid en die van het gebouw. 
pogingen om cruciale toegangswegen 
te saboteren zullen onmiddellijk 
verhinderd worden. Atrium verzekert 
een goed beveiligd gebouw en 
bezorgt u gemoedsrust door de 
deuren ten alle tijde gesloten en 
beveiligd te houden. 

Mooie, innoverende  
lezers

De nieuwe lezers van CDVI kregen 
de ‘observateur du design’ award 
voor hun innovatief design. Ze zijn 
bovendien perfect te combineren 
met Atrium. Door hun discreet 
en intuïtief ontwerp zijn de nano, 
star en solar kaartlezers geschikt 
voor elk decor. Ze verschaffen een 
optimale leesafstand, feedback door 
middel van een ingebouwde zoemer, 
veiligheid en verlichting.

Constante 
bescherming 
Atrium biedt een geavanceerde 
beveiliging 24 op 24, 7 op 7. Cruciale 
systeemvereisten werden ontwikkeld 
om u onmiddellijk te informeren 
over belangrijke systeeminformatie 
zoals toegangs-gerelateerde evene-
menten, status van de deuren en 
alarm. op die manier kunt u zich 
op elk moment veilig voelen en 
geïnformeerd worden. 

Activiteitenrap-
porten in een korte 
tijd
Atriums rapporten worden snel 
en efficiënt opgevraagd en 
weergegeven. u hebt de keuze om de 
toegangsactiviteiten van alle of enkele 
kaarthouders na te gaan en dit voor 
één of meerdere deuren. De precieze 
datums en tijd kunnen makkelijk 
geselecteerd worden en gedetailleerde 
rapportresultaten kunnen heel snel 
verkregen worden. De verschillende 
voor-geconfigureerde templates 
en de krachtige stap-voor-stap 
rapportgenerator zorgen ervoor dat 
Atrium installatiegemak met eenvoud 
in gebruik kan combineren.     
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Software
Om een gebruikersprofiel toe te kennen aan het 
serienummer van de kaart, dient u de software 
te gebruiken. 

   deURsTaTUs eveneMenTen en ManUele 
coMMando’s

AC22
Hoofdcontroller

beheeR gebRUikeRs & kaaRTen

beheeR gebRUikeRspRofiel

sysTeeMeveneMenTen

Webgebaseerd toezicht
Alle andere parameters zijn ook beschikbaar 
op de webgebaseerde toezichtsinterface

Installeren, aansluiten en kaarten 
programmeren zonder software. 
Toevoegen van kaarten in 4 eenvoudige 
stappen*:

1

open de 
hoofdconTRolleR 

en dRUk de 
pRogRaMMeeRknop in 

(3 sec)**

Tot 1000 kaarten, tags en 
afstandsbedieningen

CP

ERPPPCB

METAL1

2

43

LEZERs

Wiegand kaartlezers en kaarten

nanopW
polycarbonaat witte kaartlezer

dTRR1434
Handvrije polycarbonaat

RF lezer

RecepTW
RF ontvanger

galeoW
Digicode® toetsenbord

dTXT5434
Handvrije polycarbonaat kaart

selW2630Mf
RF ontvanger

kcpRoXWlc
125 Khz proximity

& Digicode® toetsenbord
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pRoxIMITY kAARTEn En AfsTAnDsBEDIEnInGEn

 Toegangscontrole via internet

cp
ISO kaart

Proximity 125 MHz 

MeTal1
125 Khz

Proximity Tag

eRp
Proximity + RF Afstandsbediening

ppcb
Proximity

pResenTeeR de 
MasTeRkaaRT aan de 

kaaRTleZeR

Toon nU de 
gebRUikeRskaaRTen, 

Tags of ZendeRs aan de 
leZeR

pResenTeeR nogMaals 
de MasTeRkaaRT oM 

pRogRaMMaTieMode Te 
veRlaTen

* Na deze eenvoudige manier (zonder software) om kaarten te program-
meren, is het perfect mogelijk om de software achteraf te koppelen en het 
systeem verder in te stellen vb.: tijdszones, vakantie,...
** De deur moet open staan 

nanopb
polycarbonaat zwarte kaartlezer


