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KONTROLA DOSTĘPU



Zapewnia przyjazną obsługę dzięki przejrzystemu menu, 
predefiniowalnym ustawieniom oraz asystentowi 
rozpoznawania sprzętu

Dzięki swej skalowalności GEMOS access może być 
zastosowany w obiektach różnej wielkości: od małych 
budynków z 1-2 punktami kontroli dostępu i max 100 osobami 
uprawnionymi aż po całe kompleksy obiektów z max 10 000 
punktów kontroli dostępu i max 1 000 000 osób uprawnionych

Zapewnia obsługę dowolnych elementów wykonawczych 
w tym zamków elektromechanicznych, a także wkładek 
sterowanych bezprzewodowo

Połączenie w jedną sieć wszystkich komponentów, umożliwia 
synchronizację sterowania w strefach dostępu, strefach 
dozorowych  SSWiN oraz na drogach ewakuacyjnych

GEMOS ACCESS – ZINTEGROWANA KONTROLA DOSTĘPU

Czym jest kontrola dostępu GEMOS access?

Samodzielny system kontroli dostępu 
bądź integralny komponent systemu 
GEMOS PSIM, zapewniający budowanie 
scenariuszy zgodnych z oczekiwaniami 
klienta

PSIM PSIM

PSIMUmożliwia zarządzanie dostępem 
zarówno w małych obiektach, jak  
i w kompleksach budynków w ramach 
systemu zarządzania bezpieczeństwem

Uniwersalne i ekonomiczne rozwiązanie 
umożliwiające realizację funkcji kontroli 
dostępu, systemu sygnalizacji włama-
nia i napadu oraz sterowania drzwiami 
ewakuacyjnymi

Otwarta struktura pozwala na podłą-
czenie wielu popularnych czytników 
niezależnie od ich producenta oraz 
technologii identyfikacji

PSIM

Posiadamy zaplecza badawczo-
rozwojowe i jesteśmy 
elastyczni na potrzeby Klientów. 
Dzięki stałej współpracy 
z użytkownikami systemu GEMOS 
Access stale rozwijamy listę 
funkcjonalności i dopasowujemy 
produkt do potrzeb Klienta 
(„produkt szyty na miarę”). 

ZALETY
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SIŁOWNIK

CECHY SPRZĘTOWE GEMOS Access

System może pracować na pojedynczym serwerze lub na 
wielu serwerach w układzie redundantnym

Kontrola dostępu GEMOS access charakteryzuje się 
niezwykle prostą i intuicyjną budową. Struktura sieci 
klient/serwer umożliwia obsługę systemu poprzez 
przeglądarkę internetową 

Otwarty interfejs pozwala na łatwe zintegrowanie kontroli 
dostępu GEMOS access z systemami zarządzania  
(np. z systemem GEMOS)

Poprzez wstawienie redundantnego modułu GAC 
zaszyfrowana sieć modułów GAM uzyskuje dodatkowy 
poziom redundancji

IDEA DZIAŁANIA SYSTEMU GEMOS Access



KLUCZOWE KORZYŚCI:

Pełna wizualizacja zdarzeń w momencie ich wystąpienia

Możliwość zastosowania scenariusza zintegrowanego z GEMOS PSIM 
w oparciu o wspólną bazę danych

Raportowanie pełnej historii zdarzeń obejmujących działanie sprzętu jak 
również obsługi

Tworzenie podstref administrowanych przez lokalnych administratorów 
(np. podnajemców)

Kontrolowanie obchodów służb wartowniczych

Współpraca z depozytorami kluczy

Zarządzanie parkingami (np. przydział limitu miejsc parkingowych w danej 
grupie)

Zarządzanie wyjściami ewakuacyjnymi

Szybka i prosta instalacja

Bezpieczeństwo obiektu i osób

Całkowity nadzór na wszystkimi komponentami 
oprogramowania

Połączenie z dowolnym systemem zewnętrznym 
poprzez otwarte interfejsy komunikacyjne

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI
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Ela-compil powstała w 1992 roku jako spółka partnerów  
z Polski i z Niemiec. Założona przez pasjonatów technologii 
szybko stała się zespołem specjalistów w dziedzinie infor-
matyki, elektroniki oraz automatyki.
 
Wiedza, kreatywność, elastyczność i nastawienie na potrze-
by Klientów to cechy, które posiadają nasi Pracownicy, sta-
nowiący największy kapitał firmy. Dzięki nim gwarantujemy 
Klientom rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych 
potrzeb i spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Sukcesy są największym motywatorem, a wnikliwa obser-
wacja i analiza nowinek technologicznych sprawiają, że  
zawsze o krok wyprzedzamy wymagania naszych Klientów  
i rozwiązania konkurentów.
 
Od 2014 roku należymy do grupy kapitałowej GU, koncernu 
zatrudniającego ponad 3700 pracowników w 50 zakładach 
produkcyjnych i spółkach dystrybucyjnych w 35 krajach na 
całym świecie.

FIRMA ELA-COMPIL


