Time&Space
integracija z opremo
Milestone
Kontrola pristopa + video nadzor
Sistem za kontrolo pristopa Time&Space omogoča dvosmerno
integracijo s sistemom za video nadzor Milestone XProtect – tako v
smeri integracije kontrole pristopa z XProtect kot integracije video
nadzora s sistemom Time&Space.

Zaradi tehnološkega razvoja na obeh področjih je integracija
med kontrolo pristopa in video nadzorom pomembnejša kot
kdajkoli prej. Integracija sistema Time&Space z vodilnim sistemom za video nadzor XProtect omogoča nemoteno vzajemno
delovanje – kontrolo pristopa znotraj XProtect in video nadzor
znotraj Time&Space.

Integracija s poudarkom na video
nadzoru

Podprte kamere
Milestone podpira širok
nabor kamer. Za več informacij o sistemu XProtect in
podprtih kamerah obiščite
www.milestonesys.com.

Uporabnik lahko do vseh glavnih funkcij kontrole pristopa s
Time&Space dostopa z odjemalca XProtect Smart Client in jih od
tam tudi upravlja. Tako lahko uporabniki učinkovito spremljajo
dogodke, vezane na pristop, ročno nadzorujejo dostopne točke
ter z enotnega vmesnika, namenjenega video nadzoru, preiskujejo določene dostopne točke ali lastnike kartic.
Integracija pomembno poveča učinkovitost dela, saj potrebujemo manj odjemalcev, po drugi strani pa izboljša varnost, ker
poenostavlja upravljanje video nadzora in kontrole pristopa.
Glavne funkcije, ki jih integracija omogoča, so:
• avtomatsko združevanje dostopnih točk, čitalcev in
alarmov s kamerami in njihovo lokacijo,
• aktivacija video posnetkov glede na dogodke in alarme,
sprožene v kontroli pristopa,
• spremljanje dostopnih točk, dogodkov in alarmov v
realnem času s pojavnimi obvestili in videom v živo,
• takojšnja vizualna potrditev uporabnikove zahteve po
dostopu z dvosmerno glasovno podporo,
• popoln iskalnik po dnevniku dogodkov s pripadajočimi
video posnetki.

Kartične
tehnologije
Sistem Time&Space podpira širok nabor kartičnih
in biometričnih tehnologij.
Za več informacij obiščite
www.timeandspace.eu.

Za popolno integracijsko kompatibilnost sistemov mora biti uporabljena programska oprema Milestone
XProtect 2013 ali novejša.
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Kompatibilnost z modulom Milestone Access Control je podprta od verzije Time&Space 8.60 dalje.

Integracija s poudarkom na kontroli pristopa
Ta metoda integracije nudi možnost upravljanja video nadzora v povezavi s kontrolo pristopa
neposredno v sistemu Time&Space.
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Integracija med dostopnimi točkami in povezanimi
kamerami zagotavlja višjo varnost, saj omogoča vizualno preverjanje identitete lastnika kartice, indeksirano iskanje po video posnetkih in koordiniran nadzor.
Vse to omogočajo ključne funkcionalnosti:
• snemanje sproži dostop ali alarm,
• indeksiranje video posnetkov glede na dostope
ali alarme,

Tudi integracija
s primarno vlogo
Time&Space omogoča
upravljanje kamer
z odjemalcem
XProtect, vključno s
tistimi, integriranimi s
Time&Space.

• nadzor v živo glede na dostope ali alarme,
• arhiviranje brskanja in iskanja glede na dostope
ali alarme.

Video nadzor znotraj Time&Space je možen s storitvijo TSMVI
(Time&Space Milestone Video Integration) od verzije
Time&Space 8.50 dalje.
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