Sistemul de control

[ACCESS Control]

access to your world.

Descriere
ACCESS Control este o aplicaţie în mijolcul familie de produse ACCESS,
care este responsabilă de controlul şi manevrarea terminalelor şi a cititoarelor
de bilete. Este legatura dintre ACCESS Engine şi fiecare componentă din
sistemul de intrare.
Începând cu manevrarea turnicheţilor, uşilor, cititorilor de bilete până la
solarii, whirlpools şi automate de retur sau de cumpărat, ş.a., ACCESS
Control controlează aceste mişcări rapid şi sigur. Manipulările şi abuzările,
sunt prin controlul automatizat oprite cu succes. Situaţiile penibile care
sunt întâmpinate la controlul normal sunt prin aces sistem excluse. Toate
tranzacţiile şi toate mişcările din sistem sunt memorate şi sunt uşor de
regăsit în cazul unei probleme.
User Interface a sistemului ACCESS Control este în aşa mod construit,
încât toate datele importante să fie uşor de observat de catre utilizator. În
caz de necesitate se poate ”monta” pe monitor fiecare tranzacţie efectuată
în sistem. Tarifele speciale apar ca imagini speciale (culoare, semne de
cartelă, fotografie ş.a.). Utilizarea fiecărei intrări se monitorizează de către
un numărător. Sistemul împiedică supraaglomerarea unităţii dvs. Fiecare
turnichet şi terminal poate fi manevrat direct de către sistemul ACCESS
Control.

Sistem de operare
» Microsoft Windows XP Professional
» Microsoft Windows 2003 Server
Simplitate
» Simplu de utilizat - interfaţă grafică; Casierii
pot reacţiona în orice fel de situaţie
Siguranţă
» ACCESS Control oferă o siguranţă de
funcţionare ridicată
» ACCESS Control garantează în cazul
manipularilor sau a abuzurilor în sistemul dvs.
Scalabilitate
» Familia de produse ACCESS are un sistem
personalizat pentru fiecare unitate în parte; în
cea mai mica versiune, întregul sistem poate
funcţiona pe un singur PC ca Stand-Alone-		
Sistem.
» Extensibilitate siplă: Sistemul pate fi mărit
în timpul funcţionării fără a fi nevoie de a
oprii aparatele legate de sistem şi sistemul
propriuzis.
Standardizare
» ACCESS Control funcţionează pe sisteme de
operare standard Microsoft Windows XP
Professional;
» Produsele ACCESS se integrează optimal în
orice mediu IT (E-Mail, Groupware etc.).

// Vă deschidem
noi universuri.
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Permisiuni de intrare cu ajutorul cartelelor
Permisiuni de intrare personalizată
Controlează cititoarele de cartelă şi turnicheţii
Controlează terminalii (Solarii, Whirlpools, Automate de vânzare, etc.)
Indică timpul rămas pe terminale (Solarii, Whirlpools etc.)
Indică statutul dispozitivelor
Indică şi controlează direcţia de funcţionare şi modul de funcţionare (Normală, Timp Liber, Blocat şi Scos din Funcţie)
Indicator de modele de cartele (ex: Intrarea interzisă pentru adulţi cu cartelă de minorii)
Indicator de indicii cu nume şi adresă
Indicator de puncte rămase
Indicator de erorii apărute în momentul folosirii cartelelor invalide
Indicator de istorie a unei cartele
Eliberare manuală
Definire liberă a zonelor şi domeniilor
Supravegherea timpului petrecut în incintă şi în fiecare zonă (pentru socotirea exacta a plaţii sau a restituirii banilor)
Sistem-, Oaspete- şi numărător de persoane pentru fiecare zonă şi pasaj
Previne supraaglomerarea unităţii
Previne transferarea de cartele
Anti-pass-back control
Monitorizare şi imagine fotografică
Legătura cititorilor şi a terminalilor se face prin RS422 sau prin reţea TCP/IP
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// Noi optimizăm managementul vizitatorilor unităţilor de petrecere
a timpului liber. Scopul nostru: Mărirea succesului dvs. economic!
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