VISO

Program zarządzający
do systemu RACS 5

Program VISO jest aplikacją na system operacyjny
Windows, która umożliwia konfigurowanie logiki oraz
bieżącą obsługę systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5. Program jest oferowany w
wersji standardowej (VISO ST) oraz wersji rozszerzonej
(VISO EX). Dostępna jest również mobilna wersja programu (VISO Mobile) oraz wersja przeglądarkowa
(VISO Web). Zarówno VISO Mobile jak i VISO Web są
aplikacjami przeznaczonymi wyłącznie do bieżącej obsługi systemu a w szczególności zarządzania jego użytkownikami oraz monitorowania pracy systemu i w odróżnieniu od aplikacji VISO ST i EX nie oferują możliwości

jego konfiguracji. Oprogramowanie systemu RACS 5
ma charakter modułowy i składa się z kilku niezależnych
programów, w tym serwera do zarządzania licencjami,
serwera odpowiedzialnego za komunikację z urządzeniami oraz Serwera integracji za pośrednictwem, którego
możliwa jest integracja systemu z zewnętrznym oprogramowaniem. Aplikacja VISO nie jest wymagana do pracy
systemu RACS 5 i może być uruchamiana tylko wtedy, gdy
jest to niezbędne. Program VISO może pracować z wieloma monitorami jednocześnie, a jego interfejs graficzny
umożliwia tworzenie ekranu z kafelkami dedykowanymi
do obsługi najczęściej wykonywanych czynności.
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baza danych MS SQL Express/Compact/Server
praca wielostanowiskowa
szyfrowana komunikacja z urządzeniami systemu i
serwerami systemu
definiowanie uprawnień dla operatorów programu
rejestracja działań operatorów programu
podziału systemu na partycje logiczne obsługiwane
przez niezależnych operatorów
nieograniczona ilość użytkowników systemu
obsługa osób, gości, grup oraz przedmiotów
monitorowanie ruchu użytkowników i przedmiotów
raportowanie czasu obecności użytkowników w
dowolnie definiowanych obszarach systemu
monitorowanie bieżącej pracy systemu w trybie
tekstowym (tabela) oraz graficznym (mapy)
monitorowanie wybranych przejść z podglądem wideo
monitorowanie sygnalizacji zamawiania usług w
pokojach hotelowych
raportowanie zdarzeń dla zewnętrznych systemów
rozliczania czasu pracy
możliwość tworzenia własnych typów obecności RCP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

monitorowanie dowolnych stanów obiektu za
pośrednictwem węzłów automatyki
definiowanie własnych typów zdarzeń dla wybranych
węzłów automatyki
sterowanie systemem za pomocą komend zdalnych
autoryzacja dostępu z poziomu konsoli operatora programu
automatyczne wykonywanie akcji w systemie w reakcji
na wybrane zdarzenia
definiowanie alertów na wybrane zdarzenia
sygnalizacja alertów na konsoli operatora
sygnalizacja alertów przez transmisję danych
sygnalizacja alertów przez pocztę elektroniczną
integracja z rejestratorami HIKVISION i DAHUA
obsługa kamer ONVIF
obsługa czytnika administratora systemu
obsługa punktów sprzedaży PoS
obsługa funkcji wypożyczenia przedmiotu
definiowanie uprawnień do wypożyczenia
projektowanie i wydruk identyfikatorów
kreatory do szybkiej konfiguracji systemu
kreatory do obsługi osób i gości

Dostępne wersje i oznaczenia

Dostępne wersje i oznaczenia

Indeks

Opis

Indeks

Opis

VISO ST

Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja
standardowa; nie wymaga klucza licencji ani klucza
sprzętowego; możliwa rejestracja licencji

LIC-VISO-EX-IS-500

Licencja na serwer integracji w systemach do 500
użytkowników

VISO EX

Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja
rozszerzona; wymaga klucza licencji oraz klucza
sprzętowego; możliwa rejestracja licencji; cena
uzależniona od składników licencji

LIC-VISO-EX-IS-1000

Licencja na serwer integracji w systemach do 1000
użytkowników

LIC-VISO-EX-IS-2000

Licencja na serwer integracji w systemach do 2000
użytkowników

LIC-VISO-EX-IS-4000

Licencja na serwer integracji w systemach do 4000
użytkowników

LIC-VISO-EX-IS-8000

Licencja na serwer integracji w systemach do 8000
użytkowników

LIC-VISO-EX-IS-NL

Licencja na serwer integracji w systemach powyżej
8000 użytkowników

LIC-VISO-EX-VCATRK

Licencja na wirtualny kontroler z funkcją śledzenia
wyposażenia

LIC-VISO-EX-UPG

Koszt aktualizacji programu VISO EX jest kalkulowany,
jako różnica pomiędzy kosztem licencji docelowej
a kosztem licencji aktualnie posiadanej zgodnie
z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia
aktualizacji

LIC-VISO-EX-TRIAL

Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu
VISO EX w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie
90 dni od momentu aktywacji

LIC-VISO-EX-AD

Licencja za przejście

LIC-VISO-EX-PCA

Licencja za partycję

LIC-VISO-EX-EVK

Licencja na obsługę systemu wind KONE

LIC-VISO-EX-IS-50

Licencja na serwer integracji w systemach do 50
użytkowników

LIC-VISO-EX-IS-100

Licencja na serwer integracji w systemach do 100
użytkowników

LIC-VISO-EX-IS-250

Licencja na serwer integracji w systemach do 250
użytkowników
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