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ProxerNet® for Windows
Az intelligens épület szoftverrendszere



25
www.procontrol.hu

B
elép

tetőkap
u
k

AZ INTELLIGENS ÉPÜLET MENEDZSERE:
PROXERNET® SZOFTVER

A Procontrol Elektronika Kft. által kifejlesztett 
ProxerNet® szoftverredszer egy moduláris épületau-
tomatizálási szoftver. Moduljai önállóan is működnek, 
de összekapcsolva a vállalat dolgozóinak beléptetése, 
munkaideje, irodáinak és épületgépészeti (HVAC: Heat-
ing - Ventillating - Air Conditioning) rendszereinek 
irányítása, gépjárműveinek beléptetése, fi zető parkolás 
felügyelete, ellenőrzött kulcsfelvétele, rendezvényeire 
érkező partnereinek beléptetése és jelenlét-regisztrá-
lása, ügyfél-, és sorszámhívás, a központi órahálózat 
működtetése, és akár a gyártásirányítás is megoldható. A 
ProxerNet rendszerhez elektronikus mérő-, adatgyűjtő-, 
beavatkozó eszközök széles választéka tartozik. Az MS 
SQL adatbázison alapuló szoftver könnyen integrálható 
más rendszerekkel.

A SZOFTVER FŐBB JELLEMZŐI
A kliens/szerver TCP/IP hálózaton működik
A szoftver Microsoft Windows operációs rendszeren 
fut
Folyamatos on-line működés “24/7”
A szerver kiszolgáló Windows szerviz üzemmódban 
működik
Bővíthető, több nyelvű kliens interfész
Felhasználóbarát kezelőfelület
Rugalmas adatszűrés, csoportosítás, adatexport
Rugalmas riasztási és monitorozási rendszer (e-mail, 
SMS riasztás)
Webes kliens hozzáférés bizonyos programfunkciók-
hoz
A szoftver angol és magyar nyelven elérhető

Adatbázis tárolás a Microsoft SQL szerver adatbázis-
ban (2005, 2008, 2008 R2, 2012)

ELÉRHETŐ PROGRAMMODULOK

1. ProxerNet Database - Adatbáziskezelés
A szoftver alapmodulja, mellyel az ügyféltörzs és osz-
tályok/csoportok karbantartása, felhasználókezelés, pro-
gramhozzáférés kezelés valósítható meg.

2. ProxerNet AccessControl - Beléptető modul
Beléptetések regisztrálására, belépési jogosultságok és 
ajtónyitások kezelésére, időzónák beállítására, kimutatá-
sok készítésére szolgáló szoftveregység.

3. ProxerNet Worktime - Munkaidő-nyilvántartás
Dolgozók munkarendjeinek beállítása, műszakok kezelése, 
jelenléti ívek, kimutatások készítése, mozgásadatok szer-
kesztése.

4. ProxerNet Web - Webes mozgásadat-szerkesztés
a dolgozó interneten keresztül megtekintheti a saját jelen-
léti ívét, mozgásait, balanszát, módosítási javaslatot tehet, 
melyet az arra jogosult adminisztrátor jóváhagyhat.

5. ProxerNet VisualPorta - Portai modul
Vendégkártyák kiadása, új vendég felvétele, újra beléptetés 

és kiléptetés, vendégek állandó adatainak (név, cégnév, 
telefonszám stb.) és az aktuális látogatás adataitnak 
kezelése (kihez megy, látogatás oka, stb.), jogosultságok 
kiadása, (mely ajtókon léphet át),  aktuális jelenlévők listája 
(evakuálási lista), vizuál-portás (valós kamerakép és tárolt 
fénykép összehasonlítása), Real time mozgás megjelení-
tés, megjegyzés kézi hozzáadása.

ProxerNet VisualPorta modul képernyőképe
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6. ProxerNet KeySafe Management - Kulcskezelés
Kulcsszéfekben elhelyezett kulcsok nyilvántartására, 
kezelésére, ellenőrzött kulcsfelvétel nyilvántartására, 
jogosultságkezelésre kialakított modul. 

7.  ProxerNet ProxerLock - Szekrényzár-kezelés
Proximity (RFID) kártyás, karkötős öltöző / trezor-szekré-
ny nyitás kezelésére, vizuális szekrény távfelügyelet (ha 
van telepített kamerarendszer is).

8. ProxerNet ParkControl - Fizető parkoló modul
Parkolóvezérlő, kasszarendszer kezelő program au-
tomatikus parkolórendszer kezelésére és felügyeletére, 
a parkolódíjszabás számítására, a kedvezmény matricák, 
pénzmozgás, parkoló bevétel  naplózásra, riportkészí-
tésre szolgál, parkolókra illesztve, kommunikációs rend-
szerrel egybeépítve.

9. ProxerNet WellnessControl - Fürdő-menedzsment
Fürdők, hotelek, vendéglátóipari és sprotlétesítmé-
nyek fi zető vendégeinek beléptetésére, előfoglalások, 
csoportos beléptetések, bérletek kezelése, pénzfor-
galmat kikerülő, karkötővel (jeladóval) történő fi zetés 
menedzselésére szolgáló modul

10. ProxerNet Ticketer
Jegynyomtatás, jegykiadás, jegy/bérlet értékesítés

11. ProxerNet WorkNet - Gyártásirányítás
Munkaszám-, és felhasználás-nyilvántartó szoftver-
modul termékek, megrendelések, eszközfelhasználás 
kezelésére, munkaszámokra felhasznált idő számítására.  
Megadott adatbázisból vonalkódcímke vagy vonalkódos 
gyűjtőlap nyomtható.

12. ProxerNet Clienter - Ügyfélhívó modul
Sorszámkiadásra, jegykiadásra, számkijelzős ügyfél-
hívásra, statisztika készítésére, számkijelzők vezérlésére 
alkalmas szoftveregység.

13. ProxerNet ConferenceControl - Rendezvénykezelés
Konferenciák és meetingek menedzselésére, a meghívott 
résztvevők jogosultságkezelésére és jelenlétregisztrá-
lására.

14. ProxerNet netConference - 
Webes rendezvénykezelő modul

15. ProxerNet ProxerBank - Pontgyűjtő modul
Törzsvásárlói pontgyűjtés kezelésére és adatregisztrá-
lására, készpénz nélküli vásárlás menedzselésére.
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16. ProxerNet SmartBuildingControl - 
HVAC rendszermodul 
(kapcsolódó rendszer pl. IP Thermo)
Fűtés, hűtés, páratartalom, szellőztetés, árnyékolás, vi-
lágítás menedzsment, intelligens épületfelügyelet, adatok 
naplózása, exportálása, kimutatások készítése.

17. ProxerNet Real Time Localization System - 
Valós idejű helymeghatározás
Jeladókkal rendelkező objektumok, személyek (pl. céges 
autók, idős és/vagy beteg emberek vagy akár védett, 
megfi gyelt állatok) nyomon követésének menedzselése, 
útvonal jelölése térképen vagy alaprajzon, lekérdezések, 
kimutatások.

Procontrol Elektronika Kft.
H-6725 Szeged, Cserepes sor 9/b

Hungary, Europe
Tel.: +36 (62) 444-007
Fax: +36 (62) 444-181

www.procontrol.hu

info@procontrol.hu

Rugalmasság, bővíthetőség

A ProxerNet szoftver moduláris kialakításának 
köszönhetően bármikor tetszőlegesen bővíthető, amint az 
igények vagy a rendelkezésre álló eszközök változnak. 
Az egyes programmodulok és meglévő funkciók egyedi 
továbbfejlesztésére is vállalkozunk Ügyfeleink kérésére.

A ProxerNet szoftverrendszer az intelligens épület 
menedzselésére kialakított szoftveregységek összessége, 
mely az épületen belüli (vagy akár épületen kívüli - pl. 
parkolás) folyamatok irányíthatóságát teszi lehetővé a 
beléptetéstől kezdve az épületgépészet irányításán át a 
biztonságos kulcskezelésig.

MABISZ ajánlással 
rendelkező termék




