GOtowe

rozwiązanie

Zdalna Kontrola
nocnych dostaw

Wygodne i bezpieczne dostawy towarów
Współpracuje z systemem

Obsługa on-line odległych lokalizacji poprzez sieć IP
Wgląd w przebieg dostaw dzięki centralnemu monitoringowi stanu każdego
obiektu, czasu realizacji i pracy kierowców; generowanie raportów
Zoptymalizowany system zabezpieczenia elektronicznego placówki,
dzięki integracji z systemami CCTV i SSWiN
Możliwość jednoczesnej kontroli dostaw w 40 x 2048 punktach,
np. sklepach, placówkach pocztowych i innych (połączonych siecią IP)
Przykładowy schemat połączeń
kamera IP / AHD

LUB
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Kontroler KT-1 / KT-400
Centrala alarmowa
DSC (Power lub Power Neo)
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Proces realizacji i nadzoru dostawy nocnej do marketu

operator systemu EntraPass w centrali firmy
otrzymuje komunikat o odczycie karty (lub
kodu), obraz z kamery zainstalowanej nad
czytnikiem oraz zdjęcie kierowcy z bazy
systemu (opcjonalnie)

po przybyciu do obiektu,
odczytuje kartę w czytniku
(lub wpisuje kod na
klawiaturze)

po zweryfikowaniu
kierowcy, operator rozbraja
zdalnie strefę systemu
alarmowego (z ikony na
mapie) oraz potwierdza
dostęp, co powoduje
odryglowanie zamka
elektrycznego w drzwiach

kierowca realizujący
dostawę, odbiera
z magazynu
centralnego towar,
list przewozowy
i kartę lub kod
dostępu do
obiektu, do którego
ma dostarczyć
przesyłkę

po rozładowaniu towaru
i zakończeniu dostawy operator
rygluje drzwi i uzbraja
system alarmowy

istnieje możliwość odliczania
maksymalnego czasu na rozładunek
i generowania alarmu przez operatora
po przekroczeniu tego czasu

jeżeli w budynku są
dodatkowe kamery,
operator może
nadzorować zdalnie
rozładunek towarów

Wyżej opisana funkcjonalność w ramach systemu KD jest oferowana w różnych wersjach w zależności od potrzeb
użytkownika. Istnieje możliwość dodania nowych funkcji na życzenie klienta.

Obserwując rosnące zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
klientów, opisana funkcjonalność jest i będzie rozwijana. Zapraszamy do kontaktu z Dz. Kontroli Dostępu firmy
AAT HOLDING S.A. w celu uzyskania szczegółach informacji.
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