
Obchodní jednotka Přístupový systém informačního 
systému QI řídí vstupy zaměstnanců, ale i návštěv a dalších 
osob do firemního objektu. Průchod lze regulovat také 
v jednotlivých místnostech či úsecích. Díky tomu získáte 
přehled nad pohybem lidí v prostorách společnosti, 
zabezpečíte majetek a ochráníte data i know-how.

OBCHODNÍ JEDNOTKA

PŘÍSTUPOVÝ 
SYSTÉM

Kontrolovaný pohyb 
zaměstnanců a návštěv po 
firmě 

Zabezpečení důležitých míst

Široké možnosti nastavení 
práv pro přístupy

Aktuální i zpětný přehled 
o pohybu osob

Komu se hodí?
Funkčnost ocení nejen firmy, které působí v rozlehlých areálech, hodí se i tam, kde 
je potřeba ohlídat pouze vchod či vjezd nebo místnosti s drahým vybavením.

Snadná obsluha



Proč se Přístupový 
systém vyplatí?
➊ Kontroluje průchody lidí v prostorách společnosti: 
zvýšení bezpečnosti díky omezení volného pohybu 
ve všech úsecích s nainstalovaným snímačem.

 ▪ Tato funkčnost umožní nahrazení klasických 
klíčů za identifikační média (bezkontaktní 
klíčenky a čipové karty), otisky prstů i číselné 
kódy, které přiřadíte v QI příslušným osobám 
a nastavíte přístupy. Po přiložení ke snímači 
nebo zadání kódu systém rozpozná, zda jde 
o oprávněný průchod, v opačném případě 
vstup zamítne. Stejný krok je možné nastavit 
pro odchod z vyhrazeného prostoru. 

 ▪ Na řešení se podílí společnost ID-KARTA, 
která dodává potřebný hardware. 

➋ Přístupy nastavíte na míru firemním potřebám: 
specifikace podle nejrůznějších atributů.

 ▪ Každé osobě (nebo skupině, pracovní pozici 
či rovnou celé společnosti) i identifikačnímu 
médiu pro návštěvy je možné přiřadit nejrůznější 
práva. Na jejich základě pak systém řídí vstupy 
do budovy a dále vybraných či citlivých úseků 
(například serverovny, tisková centra, sklady).

 ▪ Nastavit můžete časové zóny: ty vymezují 
období, ve kterých daný prostor zpřístupníte 
určitým osobám. Funkce se v praxi využívá pro 
povolení vstupu konkrétní směně do výroby či 
skladu nebo uzavření budovy na víkend. Nadto 
je možné určit neomezené otevírání dveří 
například pro management.

 ▪ Vše lze řídit operativně, o nastavení rozhodujete vy. 
Přidělovat, odebírat a upravovat přístupy může 
jakýkoliv člen společnosti, který k tomu má 
oprávnění. Ovládání je snadné, vše vyřešíte 
v QI – odpadá tak přeškolování na další softwary.

➌ Získáte aktuální přehled i možnost zpětného 
ověření: informace o pohybu osob v jediném 
formuláři. 

 ▪ Všechna data pořízená snímači se okamžitě 
ukládají přímo do systému – díky tomu lze 
v reálném čase monitorovat přítomnost 
a pohyb osob v QI formuláři. 

 ▪ Veškeré informace jsou automaticky archivovány, 
lze proto vyhodnocovat nejrůznější údaje, 
například v kontextu docházky. Pokud 
využíváte pro docházku a přístup různé 
terminály (první je například poblíž vchodu do 
budovy, druhý u haly), nasnímanou pracovní 
dobu jednoduše porovnáte se skutečným 
časovým úsekem, který zaměstnanec strávil 
ve výrobě. A naopak můžete vybrat takový 
přístupový snímač, který je integrován do 
docházkového terminálu.

 ▪ Pokud dojde k problémové situaci, lze v QI 
formuláři zpětně dohledat, kdo byl v dotčených 
prostorách přítomen. Pro přehlednost snadno 
vyfiltrujete jen relevantní údaje k dané události.

 ▪ Hosty můžete monitorovat zároveň ve 
funkčnosti Kniha návštěv, která zaznamenává 
a vyhodnocuje jejich pohyb ve společnosti. 
Příchozí jsou zde spojeni s účelem schůzky, 
ihned tedy zjistíte, jakého jednání se účastnili 
a za kým přišli.

PERSONALISTIKA
A DOCHÁZKA

ŘÍZENÍ FIRMY
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Více informací získáte u svého implementačního partnera nebo 
se zeptejte přímo nás na e-mailu obchod@qi.cz.

„Díky funkcionalitě Přístupový 
systém získáváme aktuální 
přehled o přítomnostech našich 
lidí a také jejich pohybu po areálu. 
Vyhodnocujeme vazbu mezi 
časem, kdy zaměstnanci vejdou do 
firmy a kdy zahájí práci. Zavedení 
funkcionality dále výrazně 
pomohlo ke kontrole veškerého 
pohybu: zaměstnancům můžeme 
jednoduše zamezit přístup do 
vybraných prostor, a to i vzhledem 
ke konkrétnímu časovému období. 
Velkou přidanou hodnotou je, že 
k tomuto všemu stačí jediný čip na 
osobu, nemusíme tedy nechávat 
vyrábět různé sady klíčů.“

Jiří Hejcman, jednatel společnosti 
PS PLASTY CZ


