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SiPass - nowoczesny system kontroli dostępu

 SiPass jest rozwiązaniem w pełni skalowanym, dzięki czemu 

może być dopasowany do obiektów różnej wielkości. 

 SiPass jest oparty na architekturze Windows 2000/XP         

klient-serwer, która zapewnia szerokie możliwości identyfikacji i 

autoryzacji przy zapewnieniu najwyższego poziomu 

bezpieczeństwa informacji przechowywanych w systemie. 

 SiPass wykorzystuje (MSSQL) bazę danych do przechowywania 

wszystkich istotnych informacji.
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Komunikacja

 Wszystkie niezbędne informacje przechowywane są 

bezpośrednio w kontrolerach (Advanced Central Controllers  

– ACCs).

 Kontrolery są podłączane do tej samej sieci Ethernet WAN / LAN 

co SiPass Serwer. Komunikacja jest kodowana przy użyciu 

Secure Sockets Layer (SSL), zapewniając bezpieczeństwo 

informacji podczas transmisji.

 Każdy kontroler obsługuje (poprzez 4 porty RS-485 Field Level 

Network - FLN) do 64 modułów rozszerzeń, które umożliwiają 

zarządzanie dostępem, monitoring i sterowanie innymi 

urządzeniami.
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Architektura klient-serwer

SiPass Serwer

Dodatkowe stacje 
operatorskie SiPass są 

dodawane te tej samej sieci 
ETHERNET’owej

SiPass stacja operatorska

SiPass stacja operatorska   
    z możliwością tworzenia 

kart dostępu

SiPass stacja operatorska

ETHERNET
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Serwer / Kontroler

SiPass
Serwer

ACC ACC

Dodatkowe 
kontrolery ACC są 

dodawane tej samej 
sieci ETHERNET’owej

ETHERNET

ACC ACC ACC
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Urządzenia najniższego poziomu

    W zależności od potrzeb w systemie są stosowane różnego 

typu moduły rozszerzeń:

• Układy przejścia kontrolowanego DRI (czytniki kart dostępu, 

kontaktrony, rygle elektromagnetyczne itd.)

• Układy monitorujące IPM (stan urządzeń takich jak czujki PIR itd.)

• Układy sterujące OPM (sterowanie urządzeniami zewnętrznymi 

itd.)

• Zasilanie awaryjne PSU
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Kontroler / moduły rozszerzeń

ACC

Do 16 modułów rozszerzeń

FLN 1
RS-485

FLN 2
RS-485

FLN 3
RS-485

FLN 4
RS-485

Do 16 modułów rozszerzeń

Do 16 modułów rozszerzeń

Do 16 modułów rozszerzeń

RS-485: 2-przewody, max. 1000 m

IPM

DRI DRIDRI

DRI DRI

DRI DRIDRI

DRIDRI

IPM
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Przejście kontrolowane

• Czytnik wejściowy

• Rygiel elektromagnetyczny

• Kontaktron

• Wejście monitorujące

• Czytnik wyjściowy

• Wyjście sterujące

REX

• Przycisk ewakuacyjny

DRI

• Zasilanie awaryjne

+ -PSU
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Architektura systemu

SiPass stacja 
operatorska

SiPass stacja 
operatorska

SiPass 
Serwer

WAN/LAN (ETHERNET)

ACCACC Obsługa do 64 
przejść 

kontrolowanych 
przez jedne ACC

Czytnik wejściowy

Czytnik wyjściowy

IPM

Zasilacz

ACC

DRI DRI DRI OPM

ACC

FLN (RS-485)

SiPass stacja operatorska   
    z możliwością tworzenia 

kart dostępu
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Kontroler (ACC)

ACC jest wielozadaniowym specjalizowanym kontrolerem 

dedykowany dla aplikacji kontroli dostępu.

Właściwości:
 Procesor 32-bitowy

 64MB pamięci RAM

 Niskie zużycie energii

 21 LED diagnostycznych

 Interfejs Ethernet 10/100MB 

 Do 1,000,000 kart

 Zasilanie awaryjne 

 Pamięć typu Flash ROM 

 Obsługa protokołu SSL w sieci Ethernet 

 4 x port RS-485 FLN 

 Port diagnostyczny RS-232

 Opcjonalny modem ISDN, DSL
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Moduł przejścia dwustronnego 
Dual Reader Interface (DRI)

DRI jest lokalnym interfejsem pomiędzy kontrolerem 

ACC i elementami wyposażenia przejścia.

DRI obsługuje dwa czytniki kart kontroli dostępu.

Właściwości:
 Obsługuje większość popularnych

standardów kart zbliżeniowych

 Tryb pracy 2 x wejście / wejście + wyjście

 Zasilanie czytników

 Kontaktron

 Przycisk wyjścia

 3 wejścia pomocnicze

 Wyjście pomocnicze 10A AC 

 Sygnalizacja LED stan we/wy

 Zasilanie awaryjne 

 Wyjście zasilanie 12VDC 

Pamięć typu Flash
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Moduł monitorujący
Input Point Module (IPM)

Moduł monitorujący (IPM) wykorzystywany jest do                     

                                              monitorowania stanu dowolnych 

wejść w systemie kontroli dostępu.

Właściwości:
 32 wejścia z optoizolacją

 4 wyjścia przekaźnikowe

 Wejście Fire override 

 Wyjście Fire override 

 Dedykowane wejście sabotażu

 Wyjście zasilanie 12VDC

 32 tri-kolor LED stan we/wy
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Moduł sterujący
Output Point Module (OPM)

Moduł sterujący (OPM) wykorzystywany jest do                           

                                        monitorowania stanu dowolnych wejść 

i sterowania urządzeniami współpracującymi z 

systemem kontroli dostępu.

Właściwości:
 16 wejść z optoizolacją

 16  wyjść przekaźnikowych

 Dedykowane wejście sabotażu 

 2x wejście Fire override 

 2x wyjście Fire override 

 Sygnalizacja LED porty, zasilanie, 

stan we/wy

 Pamięć Flash
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Integracja

     SiPass to coś więcej niż system kontroli dostępu. Z jego 

pomocą można stworzyć system bezpieczeństwa, który 

umożliwia zarządzanie systemem telewizji dozorowej i 

wymianę informacji z innymi systemami.

SiPass zapewnia integrację poprzez:

 OPC dla systemów typu Building Management System

 Interfejs dla aplikacji typu „human resource” 

 Interfejs dla systemów cyfrowej rejestracji obrazu (DVR) i 

telewizji przemysłowej (CCTV)
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Interfejs graficzny 

Cechy:

 Intuicyjna obsługa

 Dostosowanie pasków narzędzi do własnych   

potrzeb i upodobań

 Prosta i łatwa nawigacja pomiędzy  

poszczególnymi funkcjami systemu

 Certyfikat zgodności z Windows XP
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Raportowanie

Funkcje zaawansowanego raportowania, umożliwiające 

tworzenie kompleksowych raportów o stanie bezpieczeństwa 

danego obiektu.

 Weryfikacja stanu systemu; informacje o wszystkich zdarzeniach;

 W pełni konfigurowalne raporty; 

 Możliwość zapisania szablonu raportu w celu późniejszego 

wykorzystana

 Wydruk raportu, zapis na dysku lub możliwość wysłania email’em
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Zaawansowane zarządzanie kartami KD

 Precyzyjne informacje o posiadaczu 

karty KD

 Przypisywanie kodu PIN

 Ochrona dostępu do funkcji 

określania uprawnień

 Drukowanie kart KD

 Śledzenie kart

 Unieważnianie kart
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Informacje o użytkownikach 

W zależności od specyficznych wymagań ze strony 

administratora systemu w wewnętrznej bazie SiPass’a 

gromadzone są różne informacje o użytkownikach.

 Możliwość zdefiniowania do 196 pól informacyjnych dla każdego 

użytkownika

 Pełna elastyczność; operator decyduje jakie informacje są zawarte     w 

poszczególnych polach

 Wybrane informacje mogą być drukowane na kartach KD
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Zarządzanie urządzeniami

Uruchamianie podstawowych urządzeń poprzez interfejs 

graficzny

 Składniki systemu KD

 Składniki OPC

 Krosownice    

systemu CCTV

 Rejestratory cyfrowe 

DVR
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Zarządzanie alarmami

SiPass zapewnia w pełni multimedialne zarządzanie zdarzeniami 

alarmowymi.

 Wyświetlanie alarmów na planie graficznym

 Konfigurowane wyzwalanie  

alarmów

 Potwierdzenie przyjęcia alarmu

 Instrukcje wyświetlane podczas wystąpienia alarmu

 Kolejkowanie alarmów

 Możliwość wywołania „cichego” 

alarmu
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Cyfrowa rejestracja obrazu

SiPass zapewnia pełne zarządzanie systemem cyfrowej 

rejestracji obrazu.

 Pełne zarządzanie rejestratorami poprzez Ethernet

 Możliwość wykorzystania planów graficznych do sterowania 

procesem rejestracji

 Jakiekolwiek zdarzenie w systemie może wyzwolić nagrywanie 

obrazu
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Cyfrowa rejestracja obrazu - architektura

SiPass Serwer

Kamery

DVR DVR

Ethernet

SiPass 
stacja operatorska

Podgląd archiwów 
video
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Interfejs CCTV

SiPass CCTV klient umożliwia bezpośrednią kontrolę kamer i 

wyświetlanie obrazu na stacji operatorskiej.

 Wyświetlanie obrazu z kamer na stacji operatorskiej SiPass

 Kontrola ruchu kamery za pomocą myszki

 Wyświetlanie na ekranie informacji o wykonywanej operacji (OSD)

 Interfejs graficzny umożliwia:
 Przełączanie obrazów z poszczególnych kamer

 Sterowanie kamerą obrotową

 Sterowanie przesłoną i ostrością obrazu

 Wyświetlanie obrazu w czasie rzeczywistym
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Kodowanie kart typu Smart Card

SiPass jest kompatybilny ze standardem MIFARE smart card.

 Możliwość odczytu kart MIFARE smart cards

 Kodowanie kart MIFARE smart cards dla własnego użytku przy 

pomocy systemu SiPass

 Możliwość odczytu i zapisu na kartach zakodowanych

 Możliwość współpracy z kartami zakodowanymi
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Kontrola obchodu -  Guard Tour

SiPass zapewnia wszystkie standardowe funkcje związane z 

obchodem obiektu - guard tour.

 Wykorzystanie istniejących czytników lub przycisków jako punktów 

potwierdzających obchód
 Tworzenie różnych tras obchodu
 Możliwość ustawienia czasu niezbędnego do przejścia pomiędzy 

punktami kontrolnymi (z możliwością wprowadzenia tolerancji)
 Generowanie alarmu w przypadku:

 Spóźnienia się strażnika
 Zbyt wczesnego pojawienia się strażnika
 Złej kolejności 
 Pominięcia jednego z punktów kontrolnych

 Pełna rejestracja i raportowanie wszystkich obchodów
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Zarządzanie rozproszone

SiPass umożliwia dostęp z dowolnej stacji operatorskiej do 

każdego obiektu połączonego z serwerem SiPass 

zlokalizowanego  w tej samej sieci WAN/LAN

 Połączenie wielu stacji SiPass poprzez sieci LAN/WAN/RAS

 Automatyczna lub manualna synchronizacja serwera

 Globalne informacje o użytkownikach kart KD, zawierające 

pełne informacje o użytkowniku, archiwa, zdjęcia i prawa 

dostępu

 Kontrola zgodności dla zapewnienia poprawności danych
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Referencje

SiPass został wybrany przez wiele międzynarodowych 

powszechnie znanych organizacji.
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Podsumowanie

SiPass jest rozwiązaniem systemowym dostępnym dla każdej 

instytucji niezależnie od jej wielkości czy segmentu rynku.

SiPass jest globalnym systemem kontroli dostępu i 

bezpieczeństwa stworzonym aby sprostać oczekiwaniom klienta. 
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Dziękuję Państwu za uwagę.


