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Světové kasino spoléhá
na kontrolu přístupu od 2N
Mise
V centru lotyšské Rigy vzniklo nové kasino, které bylo
třeba zabezpečit spolehlivým přístupovým systémem.
Tento systém musel zajistit vchody a vytvořit
bezpečnostní zóny v rámci podniku. Základními
požadavky klienta byly pohodlné používání systému
a využití moderní IP struktury a kontrola docházky
zaměstnanců. Integrátor a náš partner DTG si nakonec
vybral přístupový systém od 2N.

“Rádi spolupracujeme s 2N, protože jejich výrobky a řešení
jsou spolehlivé a jejich software se snadno spravuje. Velkou
výhodou je možnost integrace 2N systému s Milestone VMS
a Axis kamerovým systémem.”
Janis Lizanders, Sales Director, DTG

Výhody
• Rozšiřitelný IP přístupový systém
• Možnost snadné integrace s kamerovými systémy
• Rozšiřitelný modulární interkom
• Snadná instalace, konfigurace a správa

Řešení
U každého vchodu do kasina byl nainstalován
modulární interkom 2N® IP Verso s RFID
čtečkou karet. Volání od vchodu, včetně videí
z interkomu, jsou přesměrované na odpovídací
jednotku 2N® Indoor Touch umístěnou na
recepci. Recepční tak hostům může i vzdáleně
otevřít dveře. Z bezpečnostních důvodů je
2N® Indoor Touch propojen s Grandstream
telefony nainstalovanými u pokladen.
Vstupu neoprávněných osob do prostor pro
zaměstnance brání přístupové jednotky
2N® Access Unit RFID rozmístěné uvnitř kasina.
Celý tento IP přístupový systém, včetně
docházkového systému, je spravován pomocí
softwaru 2N® Access Commander. Docházkový
systém je jeho nedílnou součástí. Příchody
a odchody zaměstnanců lze sledovat pomocí
webového rozhraní, exportovat do XLS nebo
CSV souborů a navíc je možné je propojit se
mzdovým účetním softwarem. IP přístupový
systém od 2N se snadno integruje
s monitorovacím softwarem Milestone VMS,
který je používán napříč celým kasinem.

Výsledek
IP přístupový systém od 2N nainstalovaný
v kasinu je spolehlivý a snadno se obsluhuje.
Klient si cení zejména designu 2N zařízení, jejich
snadného používání a možnosti systém podle
potřeby do budoucna rozšířit. K interkomu
2N® IP Verso lze díky jeho modularitě přidat
další moduly s přístupovými technologiemi jako
Bluetooth, čtečka otisků prstů nebo dotyková
klávesnice. Systém 2N je otevřen integraci se
systémy třetích stran, například Milestone VMS.
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Renomovaná společnost provozující zábavní a herní
podniky po celém světě, lotyšské kasino je jedním z
jejích předních podniků.
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