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Ontdek GUARDX
Een doeltreffende controle van de signalen van alarmsystemen garandeert de veiligheid van de beveiligde gebouwen.
Met de GUARDX-software hebt u in real time toegang tot de gedetailleerde status van de aangesloten alarmsystemen,
en kunt u elke bron van mogelijke alarmen identificeren.

Met GUARDX, kunt u de status van de INTEGRA en INTEGRA Plus alarmsystemen
visualiseren.

Plattegronden
Gebruik de plattegrondmodus om de status
van blokken (alarmen, ingeschakeld of sabotages)
in real time te visualiseren. Als er voldoende rechten zijn,
kunnen GUARDX-gebruikers rechtstreeks met het systeem
communiceren via de plattengronden, bijvoorbeeld door
het alarmsysteem in een specifiek gebied IN of UIT
te schakelen.

Pop-up waarschuwingen
Elke gevaarlijke situatie die een interventie
vereist, zal niet onopgemerkt blijven. GUARDX
maakt gebruik van pop-up waarschuwingen
in combinatie met een waarschuwingsgeluid
om te garanderen dat de gebruikers die het
inbraakalarmsysteem controleren, deze niet
missen.

Logboek
Als aanvulling op de plattegrondmodus
beschikt GUARDX over een logboek dat
alle door het systeem gedetecteerde
gebeurtenissen registreert en zo
de gebruikers van de nodige informatie
voorziet.

GUARDX | SUPERVISIE- EN BEHEERSOFTWARE VOOR INTEGRA EN INTEGRA PLUS ALARMSYSTEMEN

Beheer en controle op afstand
Met GUARDX kunt u eenvoudig systeemgebruikers beheren: gebruikers toevoegen of verwijderen,
gebruikersmachtigingen toekennen en herzien, en proximity kaarten toewijzen. Bovendien hebben GUARDX gebruikers
met het virtuele bediendeel toegang tot alle functies van het alarmsysteem.
Gebruikersnaam

Gebruiker
type

Wachtwoord

Blokken

Bediendeel /
lezer

Rechten

Annelies Stam

normaal

****

1-5

21 ,33-34

1-7, 12

normaal

1. Receptie
2. Keuken
***** 3. Spreekruimte
1-3

Kees Vrijburg

4. Financiën
5. Magazijn
6. Directie Kantoor
Jasmine Hilton

normaal

Veiligheid op afstand
Afstand doet er niet toe wanneer
u GUARDX gebruikt. Zelfs als de toezichthoudende
meldkamer zich ver weg bevindt, kan GUARDX nog
steeds effectief toezicht houden op elk beschermd
pand als het op afstand is verbonden met het
alarmsysteem. Gewoon een verbinding tot
stand brengen via een modem of Ethernet.
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*****

1-5

21: CA-64 SR (15h)
33: INT-S/SK (21h)
21 ,33-38
34: INT-SZ/SZK 1-25
(22h)
35: INT-S/SK (23)
36: INT-SZ/SZK (24h)
37: CA-64 SR (25h)
38: CA-64 DR (26h)
21 ,33-38
1-25

Proximity
kaart
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De fabrikant heeft het recht om de speciﬁcaties en technische gegevens van apparaten
te wijzigen. Getoonde afbeeldingen zijn bedoeld voor algemene informatie en kunnen
afwijken van de daadwerkelijke producten.
U-GUARDX-NL0322

30 JAAR ERVARING
Professionele beveiliging voor ieder object, inclusief voor de
personen die zich daarin bevinden, middels geavanceerde, maar
functionele en kosteneﬀectieve oplossingen – dit is in het kort
waar SATEL voor staat, een 100% Poolse fabrikant van beveiligingssystemen. De zakelijke integriteit, de nadruk op hoge kwaliteit en
een uitgebreid productenpakket zorgen ervoor dat de merknaam
SATEL al voor 30 jaar zeer hoog gewaardeerd wordt.
De ﬁlosoﬁe van het management en het harde werken door
meer dan 350 werknemers bij SATEL, dragen bij aan de tastbare
resultaten. Het uitgebreide pakket van meer dan 400 producten
biedt talloze mogelijkheden om beveiliging, domotica, brandalarm,
toegangscontrole en meldkamer systemen te creëren, afgestemd
op de individuele behoeften van elke gebruiker. Tegelijkertijd
voldoen deze systemen aan alle vereisten die zijn voorgeschreven
door de Poolse en internationale regelgevingen en industriële
standaarden.

Functionaliteiten van apparaten integreren in overeenstemming
met de huidige eisen en verwachtingen van de markt en met behulp van de nieuwste technologieën, is een van de belangrijkste
doelstellingen van SATEL. Om deze redenen worden de ontwerpen productieafdelingen van het bedrijf voortdurend gemoderniseerd en uitgebreid. Een natuurlijk gevolg van alle acties, welke
gericht zijn op de productie van hoogwaardige apparaten, was
de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem conform de
ISO 9001: 2000 in 2002. Ongeacht deze certiﬁcering voert SATEL
ook zelf volledige functionele testen uit van alle producten die
de productielijn verlaten, waardoor de betrouwbaarheid van de
vervaardigde apparaten wordt gewaarborgd. SATEL heeft inmiddels vele tevreden klanten, niet alleen in Polen, maar ook op meer
dan 50 markten wereldwijd, met als doel zich te concentreren op
een modern design en zorg te dragen voor de hoogste kwaliteit
en functionaliteit van haar producten.

