2N® Access Commander software
2N přístupový systém

2N® Access Commander
software
Zabraňte vstupu neoprávněných osob do vašeho objektu
za pomoci IP přístupového systému od 2N. Stěžejní
součástí celého řešení je software 2N® Access Commander
s intuitivním webovým rozhraním, snadným ovládáním a
řadou užitečných funkcí. Integrujte tento software se systémy
třetích stran a získejte tak provázané komplexní řešení.

Kancelářské budovy
Školy a kampusy
Úřady
Malé a střední podniky

Rezidenční objekty
Obchodní centra
Hotely a ubytování
Zdravotnická zařízení

Nastavení kontroly přístupu

Software 2N® Access Commander vám umožňuje nastavit
přístupová práva pro veškerý personál i návštěvníky vaší
organizace. Určete, kdo a kdy má přístup do konkrétních
dveří nebo zón.

Hromadná správa zařízení od 2N

Efektivně spravujte své 2N IP interkomy a přístupové
jednotky i u početnějších instalací. Nakopírujte si nastavení
2N zařízení mezi sebou, zálohujte je jediným kliknutím
nebo zařízení rozdělte do skupinových zón.

Ovládání přes webové rozhraní

Vše se nastavuje pomocí intuitivního a uživatelsky
příjemného webového rozhraní upraveného podle potřeb
uživatelů, které je k dispozici v sedmi jazycích a kdykoli
přístupné přes internet.

2N® Access Commander software
2N přístupový systém

Dva způsoby distribuce
2N® Access Commander
Software 2N® Access Commander je distribuován jako kompletní balíček ve formátu .OVA. Je nutné jej
importovat do virtuálních systémů, jakými jsou například Oracle VM VirtualBox, VMware (v5) nebo Microsoft
Hyper-V. Tento způsob distribuce je vhodný zejména pro velké firmy, které již využívají virtuální systémy
pro jiné aplikace (např. mailové servery, databáze, firewally, atd.). Oproti jiným systémům kontroly přístupu
2N® Access Commander těží z přátelského IT jazyka. Kompletní instalace a plná kontrola systému je proto
záležitostí minut.

• Navržen pro velké instalace
• Instalace na virtuální server
• Bezpečný, stabilní a snadno rozšířitelný

2N® Access Commander Box
U 2N® Access Commander Box je software distribuován již předinstalovaný na malém kompaktním počítači.
Toto automatické plug-and-play řešení zvládne uživatel nainstalovat během minuty. Řešení je určeno
především malým a středním podnikům či soukromým uživatelům s maximálně 50 připojenými 2N zařízeními.
Není zde potřeba dedikovaného serveru ani nutnost platit IT odborníkům za instalaci. Prostě mini počítač
vyjmete z krabice, připojíte Ethernetový kabel, zapojíte do zásuvky a a spustíte! Instalace nikdy nebyla snazší.

• Šitý na míru malým a středním organizacím
• Automatické spuštění po připojení
• Limitováno na 50 připojených zařízení

2N® Access Commander software

VLASTNOSTI

2N přístupový systém

Integrovaný systém pro rozvrh a docházku
Automatickou součástí softwaru 2N® Access Commander
je docházkový systém. Záznamy příchodů a odchodů lze
sledovat přes webové rozhraní nebo exportovat jako soubor
XLS či CSV.

Kontrola přítomnosti uživatelů
Zkontrolujte si, zda je kolega v kanceláři nebo v případě
potřeby, například při evakuaci budov, si vytiskněte seznam
přítomných uživatelů.
Monitorování několika lokací
Ideální řešení pro společnost, která má pobočky v několika
městech. Administrátor má přehled nad systémem kontroly
přístupu ve všech budovách a spravuje zařízení z jednoho
místa.

Monitorování zařízení a hlášení poruch
Administrátor jediným pohledem zjistí, zda všechna zařízení
hladce fungují. V případě jakéhokoli alarmu nebo odpojení je
administrátor ihned informován e-mailem nebo oznamovací
ikonou.

Synchronizace Active Directory
Propojení se softwarem Microsoft Active Directory
pomocí protokolu LDAP zajistí, aby všichni uživatelé byli
automaticky vytvořeni a pravidelně synchronizováni
se softwarem 2N® Access Commander.

Management návštěvnických karet
Vaši recepční mohou díky 2N® Access Commanderu
efektivně spravovat návštěvnické karty přímo v softwaru.
Návštěvníci získají pouze časově omezený přístup
do specifických zón a jejich pohyb je monitorován.

Podpora integrace pomocí API
Díky použití rozhraní REST API je 2N® Access Commander
připraven pro snadnou integraci se systémy třetích stran,
jako jsou docházkové systémy nebo CRM.

SCHÉMA

Přístupové záznamy rozšířeny o fotografie
Vybrané přístupové záznamy a alarmová hlášení, jako
například násilné otevření dveří, jsou rozšířeny o sekvenci
obrázků z IP interkomu od 2N.
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TECHNICKÉ PARAMETRY

2N přístupový systém

2N® ACCESS COMMANDER

2N® ACCESS COMMANDER BOX

Aplikace dostupná na
www.2n.cz

91379030

2N® Access Commander

2N® Access Commander Box

Obecné

Obecné



• Software pro kontrolu přístupu distribuovaný jako
kompletní balíček ve formátu .OVA
• Navržen pro importování do virtuálních systému, např.
Oracle VM VirtualBox, VMware (v5) nebo Microsoft Hyper-V
• Tento server by měl být v provozu 24/7, protože
zaznamenává události z propojených 2N zařízení



• Software pro kontrolu přístupu předinstalovaný
na kompaktním, výkonném počítači
• Počítač by měl být zapojen 24/7, protože zaznamenává
události z propojených zařízení 2N
PC specifikace 
Elektřina

19V / 2.1A DC (40W)

CPU

2.24GHz (Intel® Celeron® Processor
J3160)

Pevný disk

32GB (2.5” SSD SATA III)

RAM

4GB (DDR3 SODIMM memory)

Jakýkoli 64-bitový systém
(Windows, Linux, OS X, Solaris)

Rozměr

56.1 x 107.6 x 114.4mm (0.69L )

Přípojky

VGA, HDMI, Gigabit LAN port

CPU

2GHz; 2 core (64-bit)

Zavěšení

VESA závěsná konzole

RAM

2GB

Internet connectivity

Nutné pro upgrady softwaru
(alespoň 512kbps)

Provozní teplota

0°C až +35°C

Skladovací teplota

-20°C až +60°C

Příklad požadavků na HW pro PC / server



Níže uvedené specifikace se týkají maxima 50 zařízení
(2N IP interkomy a přístupové jednotky) připojených
do 2N® Access Commanderu a s neomezeným počtem
uživatelů.
Operační systém

Omezení

Omezení 



• Bez omezení počtu připojených zařízení a vytvořených
uživatelů
• Závisí pouze na parametrech serveru (CPU, RAM, atd.)

• Maximálně 50 zařízení
• Doporučeno pro až 1000 uživatelů (ne omezeno)

Podporované prohlížeče (společné pro obě verze) 
Optimalizováno pro

Google Chrome
(Verze 60 a vyšší)

Další podporované
prohlížeče jsou

Mozilla Firefox (verze 55 a vyšší),
Internet Explorer (verze 11 a vyšší),
Microsoft Edge (verze 40 a vyšší)

& SOFTWARE

HARDWARE

Další prohlížeče nebyly plně testovány a jejich funkčnost
nemůže být garantována.

2N přístupové jednotky – koncová jednotka IP přístupového systému fungující na základě různých přístupových parametrů (PIN kód,
RFID karta, otisk prstu a mobil)
2N IP interkomy – spolehlivé vrátníky pro bezpečnou a příjemnou audio a video komunikaci s vašimi návštěvníky
2N® Network Scanner – aplikace pro detekování 2N® Access Commander a 2N® Access Commander Box v síti
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