ProxerNet® for Windows
Az intelligens épület szoftverrendszere
A Procontrol Elektronika Kft. által kifejlesztett ProxerNet® szoftverrendszer
egy modulárisan felépülő épületfelügyeleti alkalmazás, mellyel a vállalat
dolgozóinak beléptetése, munkaidő-nyilvántartása, gépjárművei beléptetése,
a fizető parkolás felügyelete, ellenőrzött kulcsfelvétel, klímafelügyelet,
épületautomatizálás,
rendezvénybeléptetés
és
jelenlét-regisztrálás,
intelligens szünetjelzés, digitális kijelző- és GPS órahálózat, RFID
öltözőszekrény-zárak kezelése, ügyfélhívás és akár a gyártásirányítás is
megoldható, mindez RFID proximity, biometrikus és egyéb elektronikus hightech eszközök és számítógép segítségével. Az MS SQL adatbázison alapuló
szoftver könnyen integrálható más rendszerekkel is.

Rugalmasság, bővíthetőség, integrálhatóság
A Procontrol ProxerNet® intelligens épületautomatizálási szoftvere,
moduláris felépítése miatt további egységekkel, szolgáltatásokkal bármikor
bővíthető; ugyanakkor az adatok egy közös adatbázisban tárolódnak, így
komplex, integrált, egységes, mégis rugalmas és az Ön cégére szabott
épületfelügyeleti rendszert alakíthat ki gazdaságosan.
Az egyes programmodulok és meglévő funkciók egyedi továbbfejlesztésére is
vállalkozunk ügyfeleink kérésére: a megrendelő számára egyedileg alakítunk ki ProxerNet szoftvercsomagot.
Idegen – nem Procontrol gyártmányú – olvasók, hardverek illesztését is vállaljuk a ProxerNet szoftverhez.

A ProxerNet szoftver programmoduljai:
Beléptető modul
Munkaidő-nyilvántartó modul
Webes mozgásadat-szerkesztés
Portai modul
KeySafe intelligens kulcskezelő modul
Szekrényzár-kezelés
Fizető parkoló modul
Gyártásirányítás

Wellness Control - Fürdőmenedzsment modul
Ticketer - Jegykiadás, jegykezelés
Ügyfélhívó, kamionhívó modul
Rendezvénykezelés
Pontgyűjtő modul
ProxerNet Smart Building Control - HVAC rendszermodul
Valós idejű helymeghatározás
Egészségügyi távfelügyeleti rendszer
GPS ClockNet - Központi órarendszer

Vezérelt hardvereszközök
A szoftver minden moduljához hardvereszközöket, készülékeket,
olvasókat, beléptető kapukat is gyárt és forgalmaz a Procontrol. Minden
kiajánlott eszköz és szoftver jól bevált MAGYAR TERMÉK, cégünk saját
fejlesztése, gyártmánya. Egyedi módosításokat a megrendelői igény
szerint vállalunk, egyeztetés szerint.

ProxerNet Cloud
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Nem szeretne a szoftver megvásárlásába fektetni?
Felhő szolgáltatás elérhető a ProxerNet szoftver megvásárlása helyett!
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VoIP telefon és
kaputelefon rendszer

Rendszámfelismerés

IP kamerák

Videómegfigyelő rendszer

Ujjlenyomat
olvasó
Jelenléti ív készítés
mozgásminősítéssel

Fizető-parkoló rendszerek

Munkavédelmi segélyhívó

Segélyhívó karkötő

Vezeték nélküli nővérhívó

Segélyhívó, nővérhívó

Nyomkövetés, személy és objektumkövetés
épületen belül és kívül
Flottakövetés, Lopásvédelem

RTLS rendszerek
(valós idejű helymeghatározás)

www. procontrol.hu

Moduláris épületfelügyeleti rendszer és szoftver

Intelligens kulcs- és értéktároló széfrendszerek

RFID
Proximity

Beléptető és munkaidő-nyilvántartó rendszerek

Fizető automaták, kapuk

Beléptetőkapuk, forgóvillák, elnyelők

Clienter ügyfélirányító, kamionhívó
rendszer, információs jegykiadó

Óra, stopper, visszaszámláló, szünetjelző

GPS ClockNet központi órahálózat

Gyártásifelügyeleti
rendszer

Gyártásfelügyeleti és
ipari célrendszerek

IPStecker
(netről kapcsolható dugaljzat)

IPThermo
(hő-, pára-, légnyomásmérés,
klímafelügyelet és
beavatkozás)

IP-alapú, épületfelügyeleti monitorozó
és beavatkozó HVAC rendszerek

RFID szekrényzárak

Rádiós tűzjelző
Behatolásjelző rendszer

Gyártósori
darabszámláló,
hőmérséklet kijelzők

Ipari kijelzők, számlálók

IPGong,
RFGong (szünetjelzésre)

IPSpeaker
(intelligens hangszóró
élőhang továbbításra)

Intelligens IP és RF hangszórók

Recepciók, pénztárak,
éttermek, fizetőhelyek;
vásárlás RFID karkötővel
étel- és
italautomatákból

Készpénz nélküli rendszerek,
fürdő- és múzeumbeléptető

ProxerStecker
(használat-engedélyező dugaljzathoz)

Kártyás, ujjlenyomatos engedélyezők
fénymásolókhoz, nagyértékű gépekhez

Hozzáférés-, használatengedélyező terminálok

