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Większe bezpieczeństwo to łatwiejsze 

życie

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych 

ludzkich potrzeb, niezależnie od tego, czy doty-

czy życia, mienia, miejsca pracy. Aby zapewnić 

sobie najlepszą ochronę potrzebujesz silnego 

partnera o nienagannej światowej reputacji, 

zdobytej dzięki długoletniemu doświadczeniu, 

wszechstronnej wiedzy specjalistycznej oraz 

innowacyjnym rozwiązaniom. Takim partne-

rem jest Siemens Building Technologies. Dzięki 

naszym rozwiązaniom poczujesz się bezpiecz-

niej i pewniej przez całą dobę. 

Najwyższa technologia i jakość 

oraz nowoczesna stylizacja zwiększają 

funkcjonalność

System bezpieczeństwa musi spełniać szereg 

wymagań. Nasze rozwiązania wykorzystują 

najnowocześniejsze technologie, które wyty-

czają nowe trendy rozwoju systemów przemy-

słowych. Pod względem jakości nasze systemy, 

urządzenia i produkty wyznaczają najwyższe 

światowe standardy. Projektujemy je w na-

szych pracowniach, wytwarzamy we własnych 

fabrykach i testujemy we własnych laborato-

riach. Wygląd naszych produktów jest również 

bezkonkurencyjny: wyglądają niemal tak dobrze 

jak działają. Są dyskretne, funkcjonalne, miłe 

dla oka, wtapiają się w każde nawet najbar-

dziej subtelne otoczenie. Technologia, jakość 

i wygląd to trzy czynniki, które sprawiają, iż 

Siemens jest jednym z najlepszych producentów 

rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. 

Większa kompatybilność oznacza lepszą 

ochronę inwestycji

Nasze systemy bezpieczeństwa działają 

zgodnie z cyklem funkcjonowania budynku. 

Wszystkie nasze systemy, urządzenia i pro-

dukty są kompatybilne. Można je integrować 

z platformą IT, dostosowywać do indywidu-

alnych potrzeb i łączyć z systemami innych pro-

ducentów. Oznacza to, iż nasze rozwiązania są 

odpowiednie nie tylko dla nowych budynków, 

ale mogą zostać użyte w celu modernizacji 

i ulepszenia starych. 

Kontrola dostępu SiPass™ posiada zalety 

wspólne dla wszystkich systemów bezpieczeń-

stwa firmy Siemens. Witamy w bezpiecznym 

świecie! 

SiPass™: skuteczna ochrona ludzi, 
mienia i informacji
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SiPass™ to lepsza technologia i większy 

profesjonalizm

Pojawiające się na świecie coraz to nowsze za-

grożenia rodzą potrzebę tworzenia innowacyj-

nych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa. 

W związku z tym stosowane środki bezpieczeń-

stwa stają się coraz bardziej zaawansowane 

technologicznie: odchodzi się już od ochrony 

osobistej i mechanicznej, a przechodzi na 

ochronę zintegrowaną z rozbudowaną częścią 

elektroniczną. Naszą odpowiedzią na nowe 

zagrożenia i wymagania jest SiPass™. Tylko 

inteligentna i wykorzystująca sieci LAN/WAN, 

najnowocześniejsza technologia jest w stanie 

skutecznie przeciwstawić się wciąż rosnącym 

zagrożeniom takim jak terroryzm, sabotaż, 

szpiegostwo, wandalizm i kradzież. Przesta-

rzałą tabliczkę z napisem „Przejścia nie ma” 

zastępujemy nowoczesnymi kartami kontroli 

dostępu, czytnikami, bramkami i barierami. 

W związku z tym również użytkownik po-

trzebuje więcej informacji na temat SiPass™, 

zarówno o całym systemie, jak i jego poszcze-

gólnych elementach. 

SiPass™ to indywidualizm i elastyczność

SiPass™ firmy Siemens został zaprojektowany 

i skonfigurowany tak, aby precyzyjnie spełniać 

indywidualne wymagania poszczególnych 

klientów oraz budynków, w których pracują. 

Wiadomo, że kontrola dostępu w banku musi 

spełniać zupełnie inne wymagania niż w cen-

trum handlowym. Podobnie system odpowied-

ni dla klubu fitness nie ma racji bytu w la-

boratorium naukowym. Przy projektowaniu 

systemów uwzględniamy strukturę organiza-

cyjną oraz specyficzne wymogi i warunki pracy 

klienta. W każdym przypadku nasi inżynierowie 

i technicy starają się stworzyć system elastycz-

ny i funkcjonalny. 

SiPass™ to niezależność i szerokie możli-

wości rozbudowy

W dużych budynkach często rezyduje kilka 

firm, co sprawia, iż system kontroli dostępu 

musi sprostać wielu różnorodnym wymaga-

niom. Dostęp do poszczególnych działów firmy 

musi być kontrolowany indywidualnie, nato-

miast strefy ogólnego użytkowania muszą być 

udostępnione dla wszystkich. System SiPass™ 

jest w pełni przygotowany do obsługi takich sy-

tuacji. Dzięki modularnej budowie i kompaty-

bilności system oferuje nieograniczony zakres 

konfiguracji. Dotyczy to również dynamicznie 

rozwijających się firm. System obsługujący jed-

no piętro może być z łatwością rozbudowany 

do obsługi całego budynku, a nawet szeregu 

budynków, zarówno sąsiadujących ze sobą jak 

i zlokalizowanych w różnych częściach świata. 

Transformacja rozwiązań lokalnych w rozwią-

zania globalne jest bardzo łatwa, wystarczy 

jedno zgłoszenie do firmy Siemens. 

SiPass™: indywidualna kontrola 
dostępu, o jakiej marzyłeś

3



4

Jasno określone zasady dla wszystkich 

autoryzowanych użytkowników i stref

SiPass™ jasno i jednoznacznie określa, kto 

i kiedy ma dostęp do określonej strefy. Dotyczy 

to zarówno personelu jak i gości. Prawa dostę-

pu mogą być definiowane w oparciu o czas, 

miejsce lub jedno i drugie. Dzięki SiPass™ 

wszystkie miejsca o podwyższonym zagrożeniu 

są nieustannie chronione. Ponadto zawsze 

wiadomo gdzie w danym momencie znajdują 

się poszczególne osoby w budynku. 

Różne typy identyfikacji

Przy zastosowaniu systemu SiPass™ mamy 

możliwość korzystania z szerokiego zakresu 

różnych typów identyfikacji poszczególnych 

osób. Są to: klasyczne identyfikatory z kodem 

cyfrowym lub bez, karty „chipowe”, zdalne 

czytniki zbliżeniowe najnowszej technologii, 

interaktywne ekrany lub biometryczne czytniki 

linii papilarnych. Wszystkie typy identyfikacji 

mają jedną wspólną cechę: są niezawodne 

i bezbłędne. 

Najdokładniejsze czytniki o nienagannym 

wyglądzie

SiPass™ zdążył już zasłynąć wśród architek-

tów i projektantów wnętrz. Dzięki wspania-

łemu projektowi czytników systemu kontroli 

dostępu (nagroda iF Design Award), SiPass ™ 

doskonale wtapia się w każde otoczenie nawet 

najbardziej eleganckiego biura bądź insty-

tucji. Użytkownicy mogą wybrać pomiędzy 

wyglądem takim jak dla wyłącznika ściennego 

a czytnikiem słupkowym, zarówno jeden jak 

i drugi umożliwia doskonałą łączność pomię-

dzy systemem SiPass i użytkownikiem. 

Prosta inteligentna kontrola przejść i fu-

turystyczna technika

Czytniki SiPass™ odczytują dane zapisane 

w identyfikatorze i przekazują je do kontrole-

rów obszarowych przejścia SiPass™, które są 

połączone z bazą danych SiPass™ poprzez LAN/

WAN. Wszystkie dane związane z autoryzacją 

dostępu są przechowywane na w kontrolerach 

oraz serwerze. Jednocześnie technologia RC5 

gwarantuje poziom bezpieczeństwa wielokrot-

nie przetestowany poprzez online banking. 

SiPass™: sposób na zintegrowane 
rozwiązanie o awangardowym 
wyglądzie

Innowacyjny biometryczny czytnik linni papilarnych (po lewej) 

i czytnik kart elektronicznych (po prawej).

Czytnik systemu kontroli dostępu zdobył prestiżową niemiecką 

nagrodę iF Design Award 2001 za wzornictowo przemysłowe.



4

Od rozwiązań autonomicznych 

do sieciowych

SiPass™ jest systemem skalowanym co ozna-

cza, że działa niezawodnie zarówno przy poje-

dynczych drzwiach, na całym piętrze, w całym 

budynku lub kilku budynkach w jednym lub 

wielu miejscach. W zależności od potrzeb ofe-

rujemy rozwiązania samodzielne lub sieciowe. 

Ponadto SiPass™ może być podłączony do 

innych systemów bezpieczeństwa przez szereg 

SiPass™: sposób na kompleksową 
ochronę z perspektywą na przyszłość 

Wszystkie informacje są dodatkowo chronione 

dzięki bezpiecznym procedurom kodowania 

pomiędzy kontrolerem przejść i interfejsem 

sieciowym. 

Integracja z istniejącymi systemami infor-

matycznymi

Istotną zaletą SiPass™ jest zdolność integracji 

z każdą standardową platformą IT. SiPass™ 

działa w sieci Ethernet i współpracuje z Win-

dows 2000 lub Windows XP, a baza danych 

jest kompatybilna z SQL 2000 lub Microsoft 

Data Engine (MSDE). SiPass™ integruje się 

bez problemu z każdym systemem i zapewnia 

odpowiedni poziom komfortu obsługi. Prawie 

wszystkie funkcje SiPass™ można uruchomić 

kilkoma kliknięciami myszki, praktycznie elimi-

nując możliwość popełnienia błędu. 
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interfejsów, np. do systemu dozoru telewizyj-

nego, włamania i napadu lub pożarowego. 

Dzięki temu w przypadku zagrożenia istnieje 

pewność, że wszystkie drzwi ewakuacyjne 

zostaną automatycznie otwarte lub zamknięte. 

SiPass™ współpracuje nie tylko z systemem 

zarządzania ochroną obiektu, ale również 

z systemem automatyki budynku, co znacznie 

zmniejsza koszty eksploatacji. 

Od innowacyjnego oprogramowania do 

wydajnych stanowisk roboczych

SiPass™ jest niezwykle prosty i wygodny w ob-

słudze. Logiczna struktura oprogramowania 

i odpowiednia konfiguracja zwiększają wydaj-

ność personelu ochrony. Kilka kliknięć myszką 

lub poleceń wprowadzonych przez klawiaturę 

wystarcza, aby wprowadzić zdjęcie lub wpro-

wadzić identyfikator, zmienić prawa dostępu, 

zablokować kartę, otworzyć i zamknąć drzwi, 

przejrzeć plan budynku lub wydrukować rapor-

ty o alarmach. 

Od zgłoszenia zagrożenia do interwencji

SiPass™ niezwłocznie reaguje w przypadku 

każdej nieprawidłowości. Zbyt długo otwar-

te drzwi, sabotaż czytnika kart – informacja 

o zagrożeniu od razu wyświetla się na ekranie. 

Oczywiście nie każda firma dysponuje cało-

dobową ochroną, dlatego raporty alarmowe 

mogą być przekazywane z jednego serwera na 

inny, do telefonu komórkowego lub pagera. 

Właściwości systemu

■ Kontrola dostępu

■ Integracja z systemami IT

■ Bezpieczeństwo przesyłania danych

■  Pełne szyfrowanie hasła / uwierzytelnianie 

w systemie Windows

■ Zarządzanie bazą danych

■ Anti-passback

■ Zarządzanie identyfikacją

■ Zarządzanie alarmami

■ Zadania rutynowe i specjalne

■ Przegląd użytkowników

■ Konfiguracja obszarów identyfikacjii

Opcje

■ Funkcje graficzne

■ Tworzenie / utajnianie identyfikacji

■ Zintegrowany system video

■ Porównywanie obrazu

■ Kontrola windy

■ Funkcja strażnika elektronicznego

■ Przekazywanie wiadomości

■ Zarządzanie gośćmi

■ Globalne Zarządzanie Kartami

■ Interfejs zarządzania budynkiem

Alarmy mogą być transmitowane 

na telefony komórkowe
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Planowanie, wprowadzanie, szkolenie, 

serwis i wiele innych usług

Siemens oferuje wszechstronne doradztwo 

i serwis na każdym etapie projektu. Ponadto 

każdy aspekt pracy jest dostosowywany do 

indywidualnych potrzeb klienta: analiza ryzyka, 

koncepcja dostępu, właściwości, instalacja 

i konfiguracja systemu, szkolenie personelu 

ochrony, obsługa i konserwacja. Wszystkie pra-

ce prowadzone są w ścisłej współpracy z archi-

tektami, inwestorem, generalnym wykonawcą 

lub administratorem budynku. 

Najwyższej klasy funkcjonalność oraz 

ochrona inwestycji

SiPass™ oferuje najlepszą ochronę dopasowa-

ną do potrzeb klienta oraz dodatkowe usługi, 

których nie posiadają w ofercie inni dostawcy. 

Oprócz wyjątkowej niezawodności funkcjo-

nowania systemów Siemens oferuje wysokiej 

klasy ochronę inwestycji. Wszystko dzięki 

SiPass™, który: 

■  Migruje z istniejących systemów kontroli 

dostępu SiPort™ i CerPass™

■  Integruje się z istniejącymi systemami IT

■  Integruje istniejące systemy dozoru telewi-

zyjnego i systemy alarmowe

■  Może być dostosowany do aktualnych po-

trzeb i modyfikowany w przyszłości

■  Może być konfigurowany zgodnie z potrze-

bami, strukturą organizacyjną oraz trybem 

pracy

■  Pozytywnie wpływa na rozwój Twojej firmy 

i tworzy korzystne perspektywy na jej przy-

szłość

SiPass™ jest jedynym w swoim rodzaju syste-

mem kontroli dostępu o globalnym zasięgu. 

Więcej bezpieczeństwa, 

większa niezawodność

SiPass™ gwarantuje użytkownikom i admini-

stratorom budynków większe bezpieczeństwo. 

Mogą mieć oni pewność, iż system przez cały 

czas eksploatacji działa niezawodnie. Dzięki 

temu mają niczym niezastąpione poczucie 

bezpieczeństwa, a ich budynek zapewnia coś 

więcej niż tylko dach nad głową.

SiPass™: dostęp do dodatkowych 
korzyści dla użytkowników 
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Siemens Building Technologies posiada oddziały w następujących krajach: 

Argentyna, Australia, Austria, Chile, Chiny, Dania, Filipiny, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, 

Hong Kong, Indonezja, Irlandia, Kanada, Malezja, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Peru, 

Polska, Portugalia, Rosja, Singapur, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja Tajlandia, 

Tajwan, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie 

oraz przedstawicielstwa w ponad 80 krajach. 

Do grona naszych klientów w Polsce należą między innymi: 

Kultura i Sztuka: Teatr Narodowy, Teatr Wielki, Pałac Prezydencki, Muzeum Czartoryskich 

(Kraków), Zamek w Malborku, Wawel, Muzeum Narodowe (Kraków), Kościół Mariacki, 

Pałac Karniewskich (Warszawa); 

Hotele: Hyatt (Warszawa), Panorama (Wrocław), Holiday Inn (Warszawa, Gdańsk), Mercure 

(Warszawa, Poznań), Hotel Sheraton (Warszawa), Hotel Continental (Kraków), Grand Hotel (Lublin); 

Transport: Porty Lotnicze: Okęcie, Katowice–Pyrzowice, Kraków-Balice, Poznań Ławica; Prom 

Pomerania; Metro Warszawskie; 

Administracja Państwowa: Ministerstwo Gospodarki (Warszawa), MSZ (Warszawa), Urząd Rady 

Ministrów (Warszawa), PWPW (Warszawa), Mennica Państwowa (Warszawa), Sąd Najwyższy 

(Warszawa), Komisja Planowania URM (Warszawa), Najwyższa Izba Kontroli (Warszawa); 

Sieci handlowe: TESCO, Geant, IKEA; 

Przemysł paliwowy i energetyczny: Tłocznie gazu (Kondratki, Włocławek), Rafineria Gdańska 

(Gdańsk), Petrochemia Płocka (Płock), Elektrownia gazowa POLAR (Wrocław); 

Telekomunikacja: TP S. A., GSM Polkomtel, ERA GSM; 

Biurowce: Atrium Business Centem (Warszawa), Atrium Plaza (Warszawa), Atrium Tower 

(Warszawa), Warsaw Financial Center, Saski A/B, Unicentrum (Katowice), Puławska Financial 

Centem (Warszawa), Biurowiec Plaza 2000 (Warszawa), Fim Tower (Warszawa), Biurowiec BTB 

(Warszawa), Biurowiec BTA (Warszawa), Biurowiec 3M (Nadarzyn), Błękitny Wieżowiec (Warszawa), 

Wieżowiec TPSA (Warszawa).

Security Systems

Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 17

03-821 Warszawa

tel. +48(22) 870 87 00

fax +48(22) 870 87 01

www.sibt.pl

biuro.sbt@siemens.com


