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Mult așteptatul produs își face debutul: funcțiile deja familiare și testate din sistemele
SVTech, adunate într-o concepție nouă.
Access  Box,  sistemul  pe  care  l-am proiectat  și  optimizat  special  pentru  proiecte de
control acces.

Caracteristici:

• Dimensiuni: 105x95x35 mm;
• Număr maxim de puncte de acces bidirecționale: 50;
• Număr maxim de utilizatori: 1000;
• Tensiune de alimentare: DC 5V / 2A;
• Ieșire/Intrare: 4 porturi USB;
• 1 port LAN;
• Interfață de configurare, de accesare: WEB;

Beneficiile sistemului:

- Software integrat, care elimină procesul de instalare îndelungat;
- Sistem extensibil, cu flexibilitate ridicată;
- Backup automat evenimente ;
- Anti-pass back global ;
- Drepturi de acces: Black list, White list;
- Modul Captură foto (suportă maxim 8 camere IP) – opțional;
- Modul Avertizare prin e-mail – opțional;
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Ce îți oferă garantat Access Box?

1. INSTALARE RAPIDĂ:

Poți  economisi  timp și  energie,  deoarece Access Box dispune de  software integrat,
astfel  încât  nu  pierzi  timpul  cu  instalarea,  și  pe  lângă  aceasta,  nu  ai  nevoie  de  un
calculator  special  pentru  acest  scop,  nu ești  legat  de  licență,  și  nici  de  taxele  și
întreținerea aferentă acesteia.
Un sistem compact, cu instalare rapidă.

2. CONCEPȚIE ȘI DEZVOLTARE FLEXIBILĂ:
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Sistemul se poate extinde foarte ușor de la un „sistem unic” mic și simplu, până la 
sistemele complexe, acoperind toate tipurile de necesități.

3. COSTURI OPTIMIZATE:

Implementarea sistemului nostru este avantajoasă și din punct de vedere al costurilor, 
deoarece în cursul procesului de dezvoltare și extindere, cheltuielile sunt mult mai mici 
comparativ cu sistemele clasice cu centrală. 

4. SUPORT TEHNIC:

Asigurăm un pachet de suport tehnic complex și detaliat care îți aduce un ajutor 
eficient în cursul activității tale: suport telefonic, prin e-mail, tutoriale video, informații 
utile (centralizate într-o bază de cunoștințe), manuale de utilizare, ghiduri de montare.
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5. NOILE FUNCȚII ale Access Box-ului:

• Sistem automat de alerte (Alert system): cu prioritizare pe categorii, prin e-
mail. Categorii: cititorul X-STAL a fost demontat, cititorul auxiliar a fost demontat, 
ușă forțată, ușă ținută deschisă pentru un timp mai îndelungat, spațiul de stocare 
încărcat 85-90%, evenimente pe intrare DIO 0,  evenimente pe intrare DIO 2,  
evenimente pe intrare DIO 3, eroare în conexiunea cu unul dintre cititoare etc.;

• Active directory;
• Posibilitate de setare Whitelist, care se referă la aprobarea accesului individual al 

angajaților în anumite zone de acces;
• Sistem de backup automat;
• Posibilitatea imprimării legitimației angajaților direct din sistem;
• Exportarea evenimentelor;
• Verificarea sistemului înainte de login (verificarea spațiului de stocare, a stării 

licenței, a conexiunii la internet etc.);
• Gestionarea dinamică a orarului de acces: posibilitate de filtru pe angajat 

individual, grupuri sau global pentru întreprindere;
• Posibilitatea exportării și importării listelor de angajați;

6. INTERFAȚĂ WEB ușor de folosit și intuitivă:

Interfață management web cu facilitate crescută care face posibilă
conectarea oricând și de oriunde. 

Pentru informații suplimentare și ofertă de preț, nu ezitați să ne contactați!

Grosz Vilmos
director vânzări
M: 0741-229-420
E: sales@svt.ro
W: www.svtech.ro
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