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Prosty. Elastyczny.
Inteligentny.
blueCompact to wizytówka inteligentnego domu. Elektroniczne systemy kontroli dostępu mają wiele zalet: elastyczność,
łatwość obsługi, możliwość indywidualnej konfiguracji oraz
późniejszych modyfikacji. Poza tym zapewniają pełną kontrolę
i przejrzystość w ramach całego systemu.
blueCompact

to

idealne

rozwiązanie

do

inteligentnych

domów, ale także dla mniejszych zakładów. Odkryj korzyści, jakie oferuje swoim użytkownikom elektroniczny system
kontroli dostępu firmy Winkhaus.
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Udostępnianie,
blokowanie, zarządzanie.
Całym systemem zamykania mozna z łatwoscia zarzadzac
przez aplikacje. W przypadku utraty klucza mozna go bez
problemu zablokowac za pomoca kilku klikniec na smartfonie
lub tablecie. Uprawnienia zostaja błyskawicznie skorygowane, a osoba niepowołana, próbująca dostać się do budynku
przy pomocy cudzego klucza, pozostanie po własciwej stronie
drzwi. Ponadto nielegalne dorobienie klucza jest praktycznie
niemozliwe.
Oczywiscie w razie odnalezienia klucza mozna go ponownie
aktywowac.

Zawsze
na bieżąco
Aplikacja przejrzyście i precyzyjnie wyświetla informacje o tym,
który klucz został gdzie i kiedy użyty. Dzięki temu użytkownik
może kontrolować np. przestrzeganie godzin pracy przez
pracowników.
Jest to optymalne narzędzie do rejestracji czasu w firmach, ale
także w domach prywatnych, np. aby sprawdzić, czy dziecko
dzień wcześniej nie wróciło zbyt późno do domu.
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Kontrola z
dowolnego miejsca
System blueCompact, przemyslany w najdrobniejszych detalach,
jest odpowiednim rozwiazaniem takze wówczas, gdy konieczne jest zdalne przydzielanie uprawnień dostępowych. Mozna na
przykład zostawic u sasiada dodatkowy niezaprogramowany
klucz aktywny do uzytku w nagłych sytuacjach. Oczywiscie tylko
wtedy, gdy własciciel na to zezwoli – zdalnie z poziomu aplikacji
przy uzyciu klucza Master.
W takim przypadku sasiad otrzyma krótkoterminowe uprawnienie do otwarcia drzwi wybranych przez własciciela.

Zapis danych poza
chmurą
Obecnie coraz częściej słyszy się o przypadkach kradzieży
danych przechowywanych w chmurze, dlatego warto rozważyć
alternatywne sposoby ich ochrony. Dobrym rozwiązaniem jest
blueCompact: żadne poufne informacje dotyczące systemu
nie są zapisywane w chmurze ani na urządzeniu mobilnym,
lecz bezpośrednio na kluczu Master.
Również zgubienie smartfona nie oznacza, że jego znalazca
dostanie się do budynku.

System z możliwością
rozbudowy
System kontroli dostępu przekonuje nie tylko zaawansowaną
technologią, ale także użyciem komponentów zapewniających
bezproblemową eksploatację. Wkładki mają taki sam kształt,
jak tradycyjne wkładki bębenkowe i dlatego można je z łatwością
zamontować bez angażowania technika-specjalisty.
W razie rozbudowy budynku system mozna odpowiednio
dostosowac do nowych warunków, poniewaz blueCompact
moze obsługiwac az do 99 kluczy i 25 wkładek.

maks. 99 kluczy

maks. 25 wkładek

Tworzenie i zarządzanie
profilami czasowymi
Tworzenie profili czasowych umożliwia elastyczne reagowanie. Stosownie do potrzeb można skonfigurować czasowo
uprawnienia dostępowe dla każdego indywidualnego klucza
(także zdalnie), np. na określone dni lub ustalone przedziały
czasowe. W ten sposób łatwo sterować czasem, w którym do
poszczególnych pomieszczeń będą mieć dostęp uprawnieni
użytkownicy obiektu.
Przejrzysta prezentacja planu dostępów w aplikacji blueCompact
umożliwia intuicyjną obsługę.

Elastyczne
projektowanie zadań
Nowy czytnik naścienny blueCompact umożliwia łatwą
integracje drzwi, bram i szlabanów z napędem elektrycznym
w systemie dostępowym. Dzięki inteligentnym funkcjom
użytkownik ma do dyspozycji jeszcze większą swobodę
planowania organizacji dostępu zarówno w pomieszczeniach
jak i na zewnątrz.
Czytnik pozwala na indywidualne programowanie kluczy
oraz okna czasowego, w którym drzwi, brama lub szlaban
mogą być otwierane, a także uzyskanie funkcji „stały
dostęp”. Wszystkie dane przekazywane są bezpiecznie przez
zaszyfrowane połączenie.

blueCompact w skrócie
Otwórz się na inteligentne innowacje i odkryj wszechstronność
tego wyjątkowego systemu kontroli dostępu!
Zalety systemu blueCompact:
+ Łatwość: obsługa i zarządzanie poprzez aplikację
+ Szybkość: zgubione klucze można natychmiast zablokować
+ Kontrola: wszystkie zdarzenia dostępu są dokładnie monitorowane
+ Elastyczność: zdalne przydzielanie uprawnień dostępu
+ Bezpieczeństwo: dane są zapisywane tylko na kluczu
+ Intuicyjna obsługa: każda czynność jest objaśniana za pomocą
instrukcji wideo
+ Prostota: prosty montaż i elastyczne możliwości rozbudowy
Komponenty blueCompact

klucz Master

wkładki

klucze użytkowników, w 5 kolorach

czytnik

aktywny klucz

W porównaniu z
mechanicznymi systemami
W porównaniu do klasycznego, mechanicznego systemu kontrolidostępu, blueCompact zdecydowanie góruje w kwestiach
komfortu, łatwości obsługi i długoterminowej oszczędności
kosztów.
Mechaniczny
system
dostępowy
Zabezpieczenie wejścia
Organizacja systemu
dostępowego
Bezkosztowe zmiany
uprawnień
Protokołowanie
zdarzeń dostępowych
Przypisywanie nazw
drzwiom i kluczom
Łatwy i bezpośredni
dostęp do instrukcji
Swoboda projektowania
i przejrzystość
Nowoczesny i
innowacyjny design
Zdalne sterowanie
uprawnieniami i
planowanie uprawnień
Profile czasowe

blueCompact

Engineered in Germany
Od 1854 roku firma Winkhaus stawia na jakość i innowacje.
W swoich centrach badań i rozwoju w Niemczech tworzy
zaawansowane rozwiązania w dziedzinie techniki okiennej
i drzwiowej. Tu wizje zmieniają się w rzeczywistość. Możecie
mieć pewność, że produkty Winkhaus to niemiecka myśl techniczna na najwyższym poziomie.
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