
      Компанія Інттекс представляє рішення для мобільної реєстрації 
проходів на основі пристроїв з підтримкою NFC-технології, 
у складі системи контролю та управління доступом «Intteks ACS».

      Головна перевага даного рішення - мобільність. Ви отримуєте 
можливість організувати точку доступу там, де це необхідно. При 
цьому, відсутні витрати на монтаж обладнання. У разі, якщо телефон 
виявляється поза мережею, транзакції накопичуються в пам'яті 
програми і при відновленні зв'язку інформація передається на сервер.
Для обміну даними мобільний термінал взаємодіє з сервером 
СКУД «Intteks ACS». Для цього може використовуватися як 
WiFi-з'єднання, так і передачу даних через стільникову мережу. 
Мобільний термінал доступу СКУД «Intteks ACS» - інструмент як 
онлайн, так і офлайн контролювання доступу.

        Крім того, термінал виступає джерелом даних на підставі яких 
може вестися облік робочого часу і будуватися інші звіти. Для 
ідентифікації співробітника досить піднести картку до мобільного 
терміналу. На екрані буде відображена фотографія співробітника і 
його особисті дані. Потім можна натиснути відповідну кнопку,
і прохід буде зареєстрований, це підвищує рівень безпеки, оскільки 
у служби охорони є можливість особисто верифікувати кожного 
співробітника.

            Нерідко зустрічаються ситуації, коли потрібно реєструвати прохід людей, але немає можливості 
встановити стаціонарний зчитувач. Прикладом такого завдання є фіксація співробітників, які 
заїжджають на територію підприємства на автобусі, автомобілі без проходу через турнікет на прохідний.
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ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ
МОБIЛЬНОГО ТЕРМIНАЛУ

Персонал компанії пересувається до місця роботи або по терито-
рії підприємства на корпоративному автобусі. При необхідності 
проконтролювати доступ цих людей на об'єкт співробітник охоро-
ни заходить в автобус і за допомогою мобільного терміналу про-
водитьоблік співробітників. Після цього автобус продовжує рух 
без висадки людей з салону.

Певна кількість працівників приїжджає на роботу на особистому 
автомобілі. При цьому може в одному автомобілі приїхати кілька 
людей. За допомогою мобільного терміналу можна перевірити 
дозвіл на доступ на територію, зафіксувати час проходу і 
відкрити шлагбаум програмною кнопкою, карткою автомобіля
або картою водія.

Використання мобільної мережі передачі даних дозволяє 
використовувати мобільний термінал для обліку співробітників 
на віддалених об'єктах. 
В якості таких об'єктів можуть виступати, наприклад, 
віддалені офіси, будівельні майданчики.

Для проведення корпоративних конференцій, семінарів та 
форумів часто використовуються орендовані на певний час 
приміщення або місця на природі. Для обліку присутніх і для 
контролю доступу на захід також можна використовувати 
мобільний термінал.




