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Lenel presenterar en ny OnGuard®-upplevelse med den senaste
versionen av Security Management plattformen
Lösningar som visas den 15-16 mars på Sectech i Lilleström
OSLO, Norge, 9 mars 2017 – Lenel, en ledande leverantör av avancerade
säkerhetssystem, introducerar OnGuard 7.3. Den senaste versionen av OnGuardsystemet är nu redo för webb och mobilt, vilket ger bättre prestanda och effektivitet.
Lenels produkter säljs av UTC Fire & Security B.V., en del av UTC Climate, Controls &
Security, en enhet av United Technologies Corp. (NYSE:UTX).
OnGuard 7.3 levererar bekvämlighet med stöd för nya Lenel BlueDiamond™, det
mobila ekosystemet som gör att smarta enheter kan användas för säker access. Detta
ger ett säkert sätt att eliminera kostnader och säkerhetsbekymmer avseende plastkort.
Som extra alternativ finns även stöd för multiteknologiläsare med en Bluetooth®
lågenergimodul och en säker molnserver stöds också, samt mobila inloggningar från
tredje part.
”Nya förbättringar som webbaserade appar och inbyggt stöd för mobil inloggning
gör denna till Lenels mest flexibla och integrerade lösning hittills”, säger Stein
Fagerheim, Regional Sales Manager Nordic Countries, Lenel.
Den nya OnGuard inloggningsmodulen, ett webbaserat program för
kortinnehavare, inloggnings- och accessrättigheter, ger ökad effektivitet genom att tillåta

användare att logga in på OnGuard-systemet utan att behöva installera klientprogram
eller uppgraderingar.
Den senaste versionen har även stöd för den nya Lenel-konsolen, en
webbaserad applikation som knyter samman kärnkomponenter, webbaserade
komponenter och komponenter från tredje part i systemet till en startenhet för förbättrad
prestanda.
Andra höjdpunkter hos OnGuard 7.3:
•

Ny hårdvara som erbjuder InfoGraphics och Software House iSTAR Pro till
OnGuard migration, utöver befintliga lösningar för CASI och Honeywell

•

Ett BACnet™-gränssnitt som möjliggör ett informationsutbyte mellan OnGuardsystemet och flera fastighetsautomationssystem för att reducera kostnader och
förbättra drifteffektiviteten

•

Integrerad autentisering av FIPS-201-inloggningar

Value Added Resellers (VAR:s) och slutanvändare kommer också ha nytta av
Lenels nya OpenAccess API som ger utvecklare fler webbtjänstgränssnitt till OnGuard
säkerhetsledningssystem.

”OnGuard 7.3-plattformen maximerar sin öppna arkitektur vilket ger Lenel en
möjlighet att fortsätta lägga till och förbättra funktioner till nytta för våra VAR:s och
slutanvändare”, säger Fagerheim.

OnGuard 7.3 finns tillgänglig hos Lenels VAR:s i hela Norden.

Om Lenel
Lenel är en global ledare inom avancerade säkerhetssystem och -tjänster som utvecklar
innovativa lösningar för att skydda fastigheter, personer och tillgångar. Genom att
införliva en öppen arkitektur och gränssnitt för tredje part hanterar Lenels enterprise
software flera av de bästa systemen i sina klasser för en enda, sömlös säkerhetslösning
för kunder i hela världen, inklusive företag och myndigheter. Lenel är en del av UTC
Climate, Controls & Security, en enhet inom United Technologies Corp., en ledande
leverantör till flygindustrin och fastighetssystemindustrin i hela världen. För mer
information, gå till www.lenel.com eller följ @LenelSystems på Twitter.
###

OnGuard 7.3-programvaran stöder den nya Lenel konsolen och knyter ihop webbaserade och
tredjepartskomponenter till en.

