ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A DOCHÁZKY
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PŘÍSTUPOVÝM A DOCHÁZKOVÝM SYSTÉMEM?
Pomocí přístupového systému je možno každému držiteli čipu/karty přidělit práva k přístupu do určitého prostoru
nebo ke dveřím, a to v závislosti na zvoleném čase. Všechny aktivity se evidují a jsou zpětně dohledatelné.
Docházkový systém slouží k evidenci docházky žáků nebo zaměstnanců. Takto vzniklé podklady je možné využít
například pro výpočet mezd či sledování docházky do školy.
CO BY MĚL UMOŽŇOVAT IDEÁLNÍ
ČIPOVÝ SYSTÉM?

A CO SYSTÉM ISIC PORT?

INDIVIDUÁLNÍ
NASTAVENÍ

Systém ISIC Port umožňuje pověřenému pracovníkovi nastavit příslušná oprávnění
pro každé dveře a v neomezeném množství časových úseků. Stejně tak je možné
uživatele rozdělit do různých skupin pro snazší nastavení oprávnění. Prostory vstupů a chodeb je možné monitorovat kamerovým systémem se zálohou.



PROPOJENÍ
SE ŠKOLNÍMI SYSTÉMY

Díky dlouholetém vývoji systém ISIC Port umožňuje propojení s informační systémy, např. Bakaláři a Škola Online. Údaje můžete mimo jiné využít pro předvyplnění
elektronické třídní knihy, což vám usnadní práci.
Propojení se mzdovými systémy ulehčí práci Vašemu účetnímu oddělení a zpřehlední evidenci docházky zaměstnanců.



MOŽNOST
ROZŠÍŘENÍ

Jádrem systému ISIC Port je řídící jednotka, která ovládá veškeré periferní součásti
- např. čtečky pro otevírání dveří nebo evidenci docházky, zámky, turnikety, automatické brány. Další součásti je možno kdykoliv doinstalovat.
Samotný čipový systém umíme doplnit monitorovacími kamerami se záznamem
několika dnů a vzdáleným přístupem.



KVALITY
DODAVATELE

Společnost GTS ALIVE s.r.o. se ve školském prostřední pohybuje již téměř 20 let
a spolupracuje s více než 500 akademickými institucemi na vydávání mezinárodních průkazů ISIC.
Systém ISIC Port do škol byl vymyšlen se záměrem přinést kvalitní a ucelené řešení
řízení vstupu a identifikace.



MODERNÍ
TECHNOLOGIE
A ISIC

Pokud již škola má čipový systém využívající bezkontaktní technologii, je žádoucí
na něj navázat, a proto systém ISIC Port využívá jak technologii EM-Marine, tak
Mifare. Nejvhodnějším médiem obsahujícím tyto čipy jsou průkazy ISIC/ITIC/ALIVE,
avšak školám jsme také schopni zajistit bezkontaktní „klíčenky“ s logem ISIC Port.



FINANČNÍ
SMYSLUPLNOST

Každá škola má své finanční možnosti, avšak není vždy vhodné brát cenu jako jediné
kritérium. Levná řešení zpravidla nejsou ta nejkvalitnější a v budoucnu se mohou
objevit závažné problémy jak s funkčností, tak s technickou podporou, případně
s možností systém rozšířit či zmodernizovat.
Přinášíme systém ISIC Port za rozumné ceny a se zaručenou kvalitou.



GTS ALIVE s.r.o.
Letenská 118/1, 118 00 Praha 1
e-mail: skoly@isic.cz
tel.: + 420 226 222 318
www.isicport.cz

