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W obliczu rosnącego zagrożenia dla ludzi oraz 

mienia, potrzeba zapewnienia lepszej ochrony 

staje się coraz istotniejsza. 

Do celów ochrony, komunikacji i kontroli 

w wielu budynkach zostały już zainstalowane 

dodatkowe systemy, a podobne będą instalo-

wane w przyszłości. Im bardziej czynniki ryzyka 

stają się różnorodne i złożone, tym mniej 

odpowiednie stają się odizolowane instalacje 

techniczne. Integralne bezpieczeństwo to 

natomiast znacznie więcej niż suma pojedyn-

czych funkcji nadzorczych. 

Indywidualne rozwiązania prowadzą do 

większych kosztów operacyjnych i administra-

cyjnych. 

Dużo ważniejszym czynnikiem jest to, że w sy-

tuacji awaryjnej zdecydowanie trudniej będzie 

zachować potrzebne opanowanie, a także 

wzrośnie prawdopodobieństwo wystąpienia 

błędu ludzkiego. 

To z kolei może spowodować, że początkowy 

zamiar zwiększenia standardu ochrony może 

mieć zupełnie przeciwny skutek. Aby tego 

uniknąć, konieczna jest integracja różnych 

systemów w System Zarządzania Bezpieczeń-

stwem. 

Integracja zwiększa bezpieczeństwo!

System MM8000 jest „Bezpieczną i łatwą w ob-

słudze Stacją Zarządzania Bezpieczeństwem” 

zaprojektowaną przez firmę Siemens w celu 

zapewnienia scentralizowanej i ujednoliconej 

ochrony dla ludzi i mienia. MM8000 wychodzi 

naprzeciw dzisiejszym potrzebom integracji 

systemów: przeciwpożarowych, lokalnych 

systemów bezpieczeństwa i systemów wielo-

funkcyjnych. 

Scentralizowany nadzór i obsługa komplet-

nego systemu przyczynia się do zmniejszenia 

kosztów eksploatacji. Jednocześnie, dzięki 

ergonomicznemu graficznemu interfejsowi 

użytkownika systemu (GUI) rośnie bezpieczeń-

stwo i poziom ochrony. 

System MM8000 wyświetla alarmy, komunika-

ty oraz bieżący stan wszystkich podłączonych 

systemów w jednolity, przejrzyście zorganizo-

wany sposób, zgodnie z priorytetami zależny-

mi od poziomu zagrożenia. Podczas obsługi 

zdarzeń system MM8000 prowadzi użytkowni-

ka przez predefiniowane procedury używając 

opisów słownych, planów interwencji, grafiki 

i innych narzędzi. 

Oparty na modularnej architekturze system 

MM8000 stanowi ekonomiczny i skalowalny 

System Zarządzania Bezpieczeństwem, który 

może działać na jednej lub wielu stacjach 

roboczych. Zakres zastosowań rozciąga się od 

konfiguracji lokalnych po geograficznie rozpro-

szone instalacje. 

System MM8000: Stacja 
Zarządzania Bezpieczeństwem 
dla profesjonalistów!
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System MM8000: najnowocześniejsza 

Stacja Zarządzania Bezpieczeństwem

System MM8000 łączy najnowocześniejsze 

rozwiązania techniczne z nieocenionymi zale-

tami użytkowymi: 

■  Szybka i efektywna eliminacja zagrożenia 

■  Łatwa, odporna na błędy obsługa (nawet 

w stresujących sytuacjach) , osiągnięta 

dzięki prostym operacjom prowadzącym 

użytkownika krok po kroku. 

■  Uniknięcie opóźnień poprzez zautomatyzo-

wane działania

■  Krótki czas szkolenia operatorów systemu

■  Szybka i łatwa konfiguracja

■  System jest dopasowany do działania 

zarówno w ramach jednego budynku jak 

i geograficznie rozproszonych kompleksów 

budynków

■  Redukcja kosztów

■  Bezpieczeństwo i pewność inwestycji

Czytelne informacje w każdej sytuacji

W tradycyjnych aplikacjach pakietu MS Office 

użytkownik dostaje zwykle do dyspozycji 

uniwersalne menu, z którego może swobodnie 

wybierać potrzebne opcje. Koncepcja działa-

nia systemu MM8000 polega natomiast na 

wyświetlaniu tylko tych opcji, które są od-

powiednie w zaistniałej sytuacji, pozwalając 

użytkownikowi zachować opanowanie, nawet 

w stresujących sytuacjach. Wykonywane krok 

po kroku, predefiniowane procedury działania 

zapewniają dostęp do niezbędnych, szczegóło-

wych informacji. 

Prosta i przejrzysta prezentacja zdarzeń

Jeśli wystąpi jakieś zdarzenie, to w górnym 

pasku ekranu włącza się odpowiednia kontrol-

ka, jest zwiększany stowarzyszony z nią licznik 

oraz włącza się sygnał dźwiękowy. Ponadto 

do listy zdarzeń, uporządkowanej wg prioryte-

tów bezpieczeństwa, jest dopisywany kolejny 

rekord. Lista zdarzeń zawiera pierwszą ważną 

informację i jest punktem startowym procedu-

ry obsługi zdarzeń. 

Wspomaganie działań użytkownika

Podczas obsługi zdarzeń, system MM8000 

prowadzi użytkownika, w najprostszy możli-

wy sposób, przez predefiniowany ciąg poje-

dynczych, logicznych kroków. Zapobiega to 

przerodzeniu się potencjalnych zagrożeń w ka-

tastrofy. System MM8000 wspomaga użytkow-

nika w podejmowaniu decyzji i pozwala mu 

skoncentrować się na głównych krokach. 

Wspomagające użytkownika i przejrzyście 

zorganizowane działanie oznacza również, 

że system MM8000 wyświetla we właściwym 

momencie tylko odpowiednie informacje. 

Przyciski poleceń są dostępne tylko wtedy, 

gdy mogą zostać użyte. Przyciski te związane 
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są z odpowiadającym im krokiem procedury 

obsługi i są umieszczone w bezpośrednim 

sąsiedztwie właściwego obszaru roboczego. 

Właściwe działanie w odpowiednim 

momencie

Poszczególne zdarzenia wymagają podjęcia 

stosownych działań. Z tego powodu pojedyn-

cze kroki mogą być swobodnie definiowane 

i specjalnie dostosowane do wymagań posia-

danych systemów i ich organizacji. 

Przykład typowych kroków i instrukcji, pojawia-

jących się po wystąpieniu alarmu pożarowego 

z listy zdarzeń: 

1. W celu zlokalizowania źródła alarmu 

zostanie wyświetlony na ekranie odpowiedni 

fragment planu budynku. 

2. Zostanie wyświetlona strona ze wskazów-

kami (tzn. : strona www, plik w formacie PDF 

lub w jednym z formatów pakietu MS Office) 

zawierająca informacje o krokach, które nalezy 

podjąć. 

3. Użytkownik wypełnia odpowiednie pola 

predefiniowanego raportu zdarzeń. 

Łatwe nawigowanie

Narzędzie „Przeglądarka obiektów” służy do 

wyświetlania widoku ogólnego i lokalizowania 

pojedynczych stref. Dostarcza ono efektyw-

nych środków do poruszania się po całym 

terenie lub pojedynczych budynkach. 

Budynek, piętro, pomieszczenie lub pojedyn-

czy obiekt mogą być szybko zlokalizowane 

w strukturze drzewiastej lub w przeglądarce 

graficznej, co pozwoli wykonać niezbędne 

działanie. Wygląd konsoli systemu MM8000 

można dostosować do indywidualnych po-

trzeb, a także tak, aby pokazywał specyficzną 

strukturę organizacyjną. 

Od widoku ogólnego do szczegółu

Dzięki mechanizmowi propagacji, widok ogól-

ny jest również przejrzysty, ponieważ stany 

alarmowe są przekazywane na wyższy poziom 

i wyświetlane w początkowym widoku przeglą-

darki graficznej. Mechanizm graficznego po-

większania z funkcją automatycznego ujawnia-

nia obiektów zapewnia dostęp do potrzebnych 

informacji w najszybszy możliwy sposób. 

Automatyczny dziennik zdarzeń i łatwe 

tworzenie raportów

Wszystkie zdarzenia, jak również działania 

użytkownika są automatycznie zapisywane 

do pliku historii zdarzeń. Przy użyciu prostych 

zapytań bazy danych można w bardzo krótkim 

czasie tworzyć indywidualnie definiowane 

raporty. 
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System MM8000 łączy różne dziedziny

System MM8000 może centralnie monitoro-

wać tak zróżnicowane systemy jak: wykrywa-

nia pożarów, wykrywania włamań i napadów, 

kontroli dostępu, telewizji dozorowej, wykry-

wania gazów, itp. 

Rozwiązania sieci LAN/WAN pozwalają w łatwy 

sposób zintegrować nawet bardzo oddalone 

podsystemy. Zapewniona jest łatwa migracja 

z istniejących systemów do systemu MM8000. 
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Zastosowania konfiguracji z jedną i wielo-

ma stacjami roboczymi

System MM8000 może być dostosowany 

zarówno do specyficznych potrzeb klienta, jak 

i do wielkości budynku. Dla małych budyn-

ków najlepszym rozwiązaniem jest system dla 

jednego użytkownika. Oczywiście, przy użyciu 

sieci, można połączyć kilka MM8000. Dla syste-

mów zdecentralizowanych najlepszym rozwią-

zaniem jest zwykle system wielostanowiskowy. 

Od małych do dużych systemów

MM8000 jest również idealnym rozwiązaniem 

dla wielu budynków, zarówno znajdujących 

się blisko, jak i bardzo oddalonych od siebie. 

W systemach z sieciami LAN/WAN i złożoną 

strukturą sieci szczególnie silnie uwidaczniają 

się zalety systemu MM8000: stabilność, skalo-

walność i elastyczność. 
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MM8000 – system otwarty 

do wszystkich zastosowań

Wymagania dotyczące Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem różnią się w znaczącym 

stopniu, w zależności od organizacji ochrony 

oraz od wielkości i przeznaczenia budynków. 

System MM8000 oferuje wiele funkcji, dzięki 

którym każdy system może zostać dopasowany 

do indywidualnych potrzeb klienta. Z długiej 

listy zalet, na szczególną uwagę zasługują: 

■  Wyświetlanie informacji na dwóch ekranach

■  Automatyczne reakcje

■  Profile użytkownika

■  Analizowanie historii zdarzeń

■  Znakomity pakiet graficzny

Standardy

System MM8000 opiera się na czołowych 

standardach: 

■  BACnet 

■  OPC 

■  TCP/IP

■  MS Windows

■  AutoCAD

Bezpieczeństwo

System MM8000 bazuje na dziesięcioleciach 

doświadczenia firmy Siemens w dziedzinie Sys-

temów Zarządzania Bezpieczeństwem. W każ-

dej sytuacji system wspomaga i kontroluje 

operatora uniemożliwiając popełnieni błędów. 

Dzięki mechanizmowi profili użytkownika, 

który pozwala przyznać każdemu operatorowi 

prawa dostosowane do jego specyficznych 

potrzeb, każdy operator może mieć jasno zde-

finiowany obszar odpowiedzialności w ramach 

organizacji bezpieczeństwa. 

Elastyczność

We współczesnych organizacjach zachodzą 

ciągłe zmiany. Teksty zawierające instrukcje 

postępowania muszą być cały czas dostosowy-

wane do tych zmian. 

Wygoda

Stacja operatorska została zaprojektowana tak, 

aby zmaksymalizować wygodę jej użytkowa-

nia. Dzięki różnorodnym funkcjom używanie 

systemu MM8000 jest po prostu przyjemne: 

■  Intuicyjne nawigowanie z użyciem elemen-

tów graficznych daje wrażenie poruszania 

się wewnątrz rzeczywistego budynku. 

■  Dzięki procedurom, które prowadzą operato-

ra przez właściwe punkty, nigdy nie pojawia 

się poczucie bezsilności. 

Korzyści

Za te same pieniądze system MM8000 oferuje 

więcej, niż rozwiązania konkurencyjne i gwa-

rantuje osiągnięcie maksymalnego zwrotu 

kosztów inwestycji: 

■  Niezależnie od szybkości rozwoju firmy 

i zmian w niej zachodzących, wysoki po-

ziom dostosowywalności i rozszerzalności 

systemu MM80000 chroni dokonaną już 

inwestycję. 

■  Dzięki unikalnemu „Interfejsowi Użytkow-

nika” i prostej koncepcji działania systemu 

drastycznie maleją koszty szkoleń. 

■  W fazie implementacji można znacznie 

zmniejszyć koszty wykorzystując istniejące 

plany w formacie AutoCAD. Dalsze uspraw-

nienia są łatwe do wprowadzenia i niedro-

gie. 

System MM8000: 
bezpieczeństwo i prostota
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Building Technologies

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

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).


