
ACT365 är ett komplett molnbaserat passersystem med integrerad videoövervakning som gör 

det möjligt att administrera dina anläggningar vart som helst, när som helst.
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ACT365 Web applikation:

• Kund-interface 

• Installatörs-interface

• Säker

• Användarvänlig

• Enkel

• Intiutiv

• Effektiv

• Funktionsrik

När ett molnbaserat system passar bäst:

• Teknologiskt framåtsträvande - Molnlösningar har anlänt till vår branch och är framtiden

• Reduktion av lagerhållt material - ACT365 bygger på mycket få systemenheter (endast 2 
centralenheterbehövs för passersystem och video)

• Enkelt att bygga upp - ACT365 är mycket enkelt att projektera och offerera (1 ACT365 ACU per dörr och 1 
ACT365 VCU för upp till 4 kameror)

• Stå ut från mängden - ACT365 sticker ut på marknaden, det är en unik lösning som möjliggör er att offerera 
något annorlunda!

• Konkurrenskraftiga priser - ACT365 garanterar hälsosamma marginaler på hårdvaruförsäljning

• Ökade intänker - ACT365 förser er med återkommande intäkter för uppkopplade dörr- och videocentraler

• Konstnadsbesparing - ingen SQL, Ingen PC-mjukvara, ett mycket intuitivt och enkelt användargränssnitt 
utan krav på utbildning eller erfarenhet

ACT365 ACU: 

Dörrcentral ansluten 
till molnet, 1 dörr med 
2A PSU eller PoE Ultra

ACT365 VCU: 

Kameracentral ansluten 
till molnet, för 4 kameror 
med 1TB hårddisk

Omedelbara fördelar

• Fjärruppkoppling vart som 
helst, när som helst

• Obegränsat antal 
anläggningar och dörrar

• Videoövervakning och 
passerkontroll i samma 
integrerade interface

• Automatisk backup

• GSM Kompabilitet

• Event- och larmrapportering

ACT365 Smartphone App:

• iOS & Android

• Lista alla kunder, A-Z eller 
geografiskt

• Visa och administrera 
kunders anläggningar

• Lägg till och driftsätt 
hårdvara direkt från appen

• Integrerat med Google Maps 
för att placera exakt 
placering av kundens 
anläggning
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Kortläsare och kodbärare:

Visste du?
I genomsnitt sparar man 
35% installationstid med 
ett molnbaserat system 

jämfört med ett 
traditionellt system.
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ACT Enterprise Passerkontrollsystem är designat med enkel installation och användarvänlighet som primära mål. Det är otroligt skalbart i 

storlek och har den bästa regelmotorn för logisk programmering i branchen som tillåter enkel funktionsprogrammering av in/utgångar
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ACT Enterprise 
roll-baserad 
administrationsmjukvara

ACT INSTALL
Används av installatör för att 
driftsätta dörrcentraler, 
kortläsare, och 
användarprofiler.

ACT MANAGE
Används av 
systemadministratörer för att 
hantera och administrera 
systemet.

ACT MONITOR
Avnänds av vakt eller 
personal som skall övervaka 
händelser och larm.

Omedelbara fördelar:

• Enkel installation: IP eller Bus, 
Central/lokal PSU eller PoE++.

• Auto discovery: läs in 
dörrcentraler automatiskt på ett 
fåtal minuter.

• Konstnadsbesparing: Genom att 
välja ACT, garanteras ni att få en 
bättre ekonomisk utgångspunkt.

• Regelmotor: Den mest 
överskådliga och enkla "Cause 
and effect" hanteringen på 
marknaden.

• Skräddarsytt efter dina önskemål. 
Fullt anpassningsbar hårdvara 
som är förkonfigurerad vid 
leverans för snabbast möjliga 
driftsättning.

ACT Enterprise App:

• iOS & Android - omedelbar statusrapport

• Snabb åtkomst till notifikationer, användare och dörrar

• Visa miniatyrbilder av användare

• Ring/Skicka mail direkt från Appen

• Spärra kort och användare, uppdatera giltighet för kort

• Pulsöppna/ställ upp dörrar

• Överordnad styrning av lås och larmstyrning på schema

• Ta ut närvarorapport

ACTpro 1500: 

Dörrcentral - Central 
PSU/Lokal PSU/PoE Ultra
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Kortläsarteknik och digitala nycklar:

VARFÖR ÄR OSDP VIKTIGT?

Skyddar mot Wiegand sniffing.

Erbjuder "End-to-end" kryptering, Kort->Läsare->Central 

Enligt IEC 60839-11-1 Krav för klass 3 och 4




