IP PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM OD 2N
V IT KAMPUSU V BRAUNSCHWEIGU
ZADÁNÍ
Správa nově postavené budovy “IT Kampusu” v Braunschweigu hledala perspektivní a spolehlivé
řešení IP kontroly vstupu. Systém měl pracovat jak s přístupovými jednotkami, tak s IP dveřními
komunikátory prostřednictvím strukturované LAN kabeláže. Zvoleno bylo komplexní řešení od firmy
2N Telekomunikace, které se použije při kontrole vstupu jak pracovníků, tak návštěvníků IT kampusu.

VÝHODY ŘEŠENÍ
• VYUŽITÍ EXISTUJÍCÍ LAN INFRASTRUKTURY
• SPRÁVA VŠECH ZAŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM 2N® ACCESS COMMANDER
• NAPÁJENÍ PŘES POE
• ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU (SKUPINOVÁ OPRÁVNĚNÍ A ČASOVÉ PROFILY)
• KONTROLA PŘÍTOMNOSTI PRACOVNÍKŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ

VENKOVNÍ KONTROLA PŘÍSTUPU
Ve venkovním prostoru IT kampusu se nacházejí tři dveřní komunikátory 2N® IP Verso, které byly
nainstalovány na sloupky u vchodů. Interkomy jsou vybaveny HD kamerou, dotykovým displejem a
RFID modulem. Na displeji se zobrazují firemní loga nájemců a při dotyku prstem se otevře nabídka
s numerickými tlačítky a telefonní seznam pro navázání hlasového spojení. IP dveřní komunikátory
jsou napojeny prostřednictvím sítě LAN na interní SIP telefon. Integrované kamery interkomů pak
přenáší videozáznam na centrálu v kancelářském centru.

VNITŘNÍ KONTROLA PŘÍSTUPU
V různých částech budovy IT kampusu jsou dveře
zajištěny jednotkami 2N Access Unit. Čtečky jsou
v jednotlivých podlažích napojeny přes switche
a napájeny pomocí PoE. Čtečky navíc přímo
ovládají elektrické dveřní zámky. Všichni pracovníci
v budově mají vlastní čip pro kontrolu přístupu
a identifikaci majitele. Oprávnění, která osoba
má kdy a kam přístup, je uloženo v přístupové
čtečce a souběžně se zasílá do centrálního
administrativního systému.

SPRÁVA SYSTÉMU
Konfigurace a správa kompletního systému je
zajištěna systémem 2N® Access Commander.
Prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní
se hromadně provádí nastavení konfigurace
i konkrétních funkcí všech zařízení v síti.
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NÁŠ ZÁKAZNÍK
KEIL Telecom je od roku 2006 oficiálním distributorem 2N
produktů, které prodává velkoobchodům a specializovaným
prodejcům. Jako distributor s přidanou hodnotou nabízí
KEIL Telecom svým partnerům vysokou dostupnost zboží
na skladě, technickou podporu v němčině, školení, ale i
marketingovou a projektovou podporu.
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