Advisor Management software

Gör det enkelt
Anläggnings- och säkerhetshantering
i ett enda gränssnitt

Ett enda gränssnitt som
styr flera komplexa system

Intrusion

Säkerhets- och fastighetsförvaltning har utvecklats till en komplex uppsättning av
affärsfunktioner, som alla måste hanteras med säkerhet och trygghet för personal och
besökare. Även fysiska tillgångar är en prioritet. Faktorerna som driver denna komplexitet är
många: flera webbplatser, avlägsna platser, flexibla arbetstider, antal anställda och besökare,
samt ständigt nya behov.
Den bästa lösningen är en integrerad lösning som hjälper säkerhetschefer och administratörer
att få fri insikt och full kontroll på alla system och platser genom ett gränssnitt.
Föreställ dig ett gränssnitt som kan hantera och kontrollera dina säkerhetssystem vare sig du
befinner dig på plats eller på distans. Inbrottslarm, passagersystem, brand och CCTV, allt i en
plattform.
Föreställ dig dessa olika system i samverkan tack vare en sömlös integration, vilket möjliggör
övervakning och verifikation via videosekvenser samt inbrottslarm och brandlarm som
tillsammans med passersystemet garanterar människors trygghet och säkerhet.
Advisor Management programvaran levererar just det. Den låter dig veta exakt vem som är i
byggnaden alla tider på dygnet. I kombination med integrerad videoövervakning kan de anställda
övervaka byggnaden i realtid och därmed leverera en tryggare och säkrare miljö för alla.

Fire

Ett smart sätt att göra det enkelt
Advisor Management ger dig...

... och enkel att installera

• Ett intuitivt grafiskt användargränssnitt som kan visa

dynamiska ritningar
• Endast ett gränssnitt för flera uppgifter:

Passerkontroll, digital video, inbrotts- och branddetektering.
Ett enhetligt sätt att ge användare passagemöjligheter.
Möjlighet att registrera och spåra besökare i byggnaden eller
på avlägsna platser bidrar till säkerheten för personal och
egendom.

• Användare med möjlighet att skapa och
anpassa rapporter i farten, tack vare avancerade
rapporteringsfunktioner.
•

Realtids klinentsynkronisering och automatiskt

sparande av förändringar.

• Ytterligare funktioner mellan enheter med automatiska

åtgärder
• Skalbar för flera webbplatser, flera språk samt
obegränsat antal klientinstallationer

•

Effektiv larmhantering

Besökshanteringen gör arbetet i receptionen enkelt med hjälp av Advisor
Management programvara. Receptionisten kan vägleda besök, ge tillgång till vissa
platser och övervaka med video när det behövs.
Om byggnaden skulle behöva evakueras, baserat på planlösning och närvaron av
människor i byggnaden, kan de åtgärder som krävs vidtas omedelbart.

Video

Helheten är mer
än summan av delarna
Digital videoövervakning

Integration

Advisor Management programvara stöder en mängd olika TruVision digitala
enheter. Förutom kvalitet, bekvämlighet och tillförlitlighet till dessa videoprodukter
och deras integration i Advisor Management programvaran ges systemansvariga
direkt tillgång till live och inspelad video, vilket ger omedelbar visuell bekräftelse
av händelser och larm.
Stöd för PTZ underlättar hanteringen. Som ett resultat kan operatörerna fokusera
på ett gränssnitt för att övervaka sina anläggningar istället för att övervaka flera
system. Detta gör ditt säkerhetssystem mer effektivt, lyhört och tillförlitlig, vilket
sparar värdefull tid och pengar.

Inbrottslarm
Access control

Advisor Management programvara stöder Advisor
Master och Advisor Advanced. Det ger larmhantering
i kombination med video för att snabbt och effektivt lösa
eventuella larm. Det är lätt att konfigurera för personer
som behöver ha tillgång till alla eller ett begränsat antal
områden.

Passerkontroll stöder
flera geografiska platser

Om ett inbrottslarm utlöser visas det på den grafiska
ritningen och en livebild från relevant kamera kan startas
automatiskt samtidigt som belysning och dörrar kan
manövreras. Närvaron av inkräktare kontrolleras enkelt
genom att byta till inspelad video och loggfilen kommer att
hålla koll på angreppsvägarna.

Passerkontroll baserad på Advisor Master och
Advanced ger fullständig tillgång i multisitemiljöer
där människor behöver tillgång till mer än en plats.
Advisor Management programvaran tilldelar en
viss användare åtkomst till flera platser där det är
nödvändigt att använda samma eller unika kort.
Allt detta är möjligt utan att lägga till användare
i flera system.

Brandlarm
Advisor Management programvaran stöder full
integration av UTC´s senaste brandlarmcentraler
med både händelseövervakning och manövrering.
FP1200/FP2000 samt 2X brandlarmscentraler stöds.
Det ger användaren ett intuitivt grafiskt
användargränssnitt med grafiska ritningar med
händelser som dynamiskt visas på skärmen för
en snabb verifiering av brand. Detta möjliggör
förbättrad svarstid vid brand och andra faror och
därmed minskar riskerna för liv, egendom eller miljö.
I händelse av ett brandlarm, kommer placeringen
av larmet omedelbart att visas på skärmen.
Aktivering av en kamerabild medger kontroll av
branden och vid behov kan andra kamerabilder
väljas direkt från ritningen. När en brand
har bekräftats, kan dörrar låsas upp, sirener
kan aktiveras, hissar kan föras till marknivå,
samtidigt som händelseförloppet kan följas av
videosystemet.

Den säkerhetsansvarige har kontroll och kan hantera varje händelse. När ett
larm genereras kan det omedelbart visas via video, som enkelt kan hanteras hur
och när som helst. En databas för alla funktioner är kopplade till händelser, där
åtkomsträttigheter kan styras, för att eliminera alla risker för fel.

Advisor Management software
För UTC Fire & Securitys produkter
Ett system med olika managementvyer:
• Professionell vy, möjliggör fullständig administration av ditt
system
• Besöksvyn, möjliggör administration av passer och närvaro i
byggnaderna
• Larmvyn, möjliggör hantering av alla larm och andra händelser
i systemet

ATS8600: Advisor Management starter edition
• Basinstallation
• Maximalt två enheter av vardera: Inbrott/Passer, Video och
Brand
• Obegränsat antal klienter
• Kortprintning

ATS8610: Advisor Management business edition
• Större system
• Maximalt 25 enheter av vardera: Inbrott/Passer, Video och
Brand
• Vaktronderingar & Besökshantering
• Obegränsat antal klienter
• Kortprintning

Utöka till flera enheter
ATS8605: utökar ATS8600 till mer än två enheter av varje
ATS8640: utökar ATS8610 till mer än 25 enheter av varje
Extra drivers*
ATS8651: extra driver för Inbrott – Advisor Advanced
ATS8652: extra driver för Inbrott/Passer – Advisor Master
ATS8643: extra driver för Video – TVR och TVN TruVision-serien
ATS8644: extra driver för Brand – FP1200/ FP2000
ATS8645: extra driver för Brand – 2010-2 plattform: Aritech (2X)
ATS8647: extra driver för FlexZone – Staketlarm
Service
ATS8690: serviceuppgradering för ATS8600
(inkluderar ej uppgradering ATS8605)
ATS8691: service uppgradering för ATS8610
(inkluderar ej uppgradering ATS8640)
ATS8692: service uppgradering för ATS8640
(inkluderar ej uppgradering ATS8610)
ATS8693: service uppgradering för ATS8605
(inkluderar ej uppgradering ATS8600)

ATS8611: uppgradera starter till business

www.utcfssecurityproducts.se
*D
 e existerande SKU’s ATS8641 och ATS8642
är giltiga för utökning av befintliga system (2014, 2015)
och kommer att ersättas av ATS8651 och ATS8652,
som är för nya licenser från 2016.

Se mer av våra lösningar för den professionella marknaden:
Inbrott

Brand

Advisor Advanced

Advisor Master

Reliable security
enhancing convenience

Providing a truly
integrated security solution

2X series

Intuitive

Video
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Intelligent addressable
life safety systems

– Full access control and intrusion
system for small to large business
– Complete your integrated security
system combining fire, video,
intrusion, access through Advisor
Management software
– Fully compatible with all peripheral
devices
– Comprehensive remote servicing
support and remote diagnostics
– EN50131-1 Grade 2 and Grade 3
security

Advisor Advanced
commercial brochure

Advisor Master brochure

2X commercial brochure

Video product range
mini catalogue
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