
Obchodná jednotka Prístupový systém informačného 
systému QI riadi vstupy zamestnancov, ale aj návštev 
a ďalších osôb do firemného objektu. Prechod možno 
regulovať aj v jednotlivých miestnostiach či úsekoch. 
Vďaka tomu získate prehľad o pohybe ľudí v priestoroch 
spoločnosti, zabezpečíte majetok a ochránite dáta aj 
know-how.

OBCHODNÁ JEDNOTKA

PRÍSTUPOVÝ 
SYSTÉM

Kontrolovaný pohyb 
zamestnancov a návštev po 
firme 

Zabezpečenie dôležitých 
miest

Široké možnosti nastavenia 
práv pre prístupy

Aktuálny aj spätný prehľad 
o pohybe osôb

Pre koho je vhodná?
Funkčnosť ocenia nielen firmy, ktoré pôsobia v rozľahlých areáloch, hodí sa aj tam, 
kde je potrebné sledovať iba vchod či vjazd alebo miestnosti s drahým vybavením.

Jednoduchá obsluha



Prečo sa Prístupový 
systém vyplatí?
➊ Kontroluje prechody ľudí priestormi spoločnosti: 
zvýšenie bezpečnosti vďaka obmedzeniu voľného 
pohybu vo všetkých úsekoch s nainštalovaným 
snímačom.

 ▪ Táto funkčnosť umožní nahradenie klasických 
kľúčov za identifikačné médiá (bezkontaktné 
kľúčenky a čipové karty), otlačky prstov aj 
číselné kódy, ktoré priradíte v QI príslušným 
osobám a nastavíte prístupy. Po priložení ku 
snímaču alebo zadaní kódu systém rozpozná,či 
ide o oprávnený prechod, v opačnom prípade 
vstup zamietne. Rovnaký krok je možné 
nastaviť pre odchod z vyhradeného priestoru. 

 ▪ Na riešení sa podieľa spoločnosť ID-KARTA, 
ktorá dodáva potrebný hardvér.

➋ Prístupy nastavíte na mieru firemným 
potrebám: špecifikácia podľa najrôznejších 
atribútov.

 ▪ Každej osobe (alebo skupine, pracovnej 
pozícii či rovno celej spoločnosti) aj identifikačnému 
médiu pre návštevy je možné priradiť najrôznejšie 
práva. Na ich základe potom systém riadi 
vstupy do budovy a tiež vybraných či citlivých 
úsekov (napríklad serverovne, tlačové centrá, 
sklady).

 ▪ Nastaviť môžete časové zóny: tie vymedzujú 
obdobia, v ktorých daný priestor sprístupníte 
určitým osobám. Funkcia sa v praxi využíva pre 
povolenie vstupu konkrétnej smene do výroby 
či skladu alebo uzatvorenie budovy na víkend. 
Navyše je možné určiť neobmedzené otváranie 
dverí napríklad pre manažment.

 ▪ Všetko možno riadiť operatívne, o nastavení 
rozhodujete vy. Prideľovať, odoberať a upravovať 
prístupy môže akýkoľvek člen spoločnosti, 
ktorý má na to oprávnenie. Ovládanie je 
jednoduché, všetko vyriešite v QI – odpadá tak 
preškoľovanie na ďalší softvér.

➌ Získate aktuálny prehľad aj možnosť spätného 
overenia: informácie o pohybe osôb v jedinom 
formulári. 

 ▪ Všetky dáta získané zo snímača sa okamžite 
ukladajú priamo do systému – vďaka tomu je 
možné v reálnom čase monitorovať prítomnosť 
a pohyb osôb v QI formulári. 

 ▪ Všetky informácie sa automaticky archivujú, 
preto je možné vyhodnocovať najrôznejšie 
údaje, napríklad v kontexte s dochádzkou. 
Pokiaľ využívate pre dochádzku a prístup rôzne 
terminály (prvý je napríklad blízko vchodu do 
budovy, druhý pri hale), nasnímanú pracovnú 
dobu jednoducho porovnáte so skutočným 
časovým úsekom, ktorý zamestnanec strávil 
vo výrobe. A naopak môžete vybrať taký 
prístupový snímač, ktorý je integrovaný do 
dochádzkového terminálu.

 ▪ Pokiaľ dôjde k problémovej situácii, dá 
sa v QI formulári spätne dohľadať, kto bol 
v dotknutých priestoroch prítomný. Kvôli 
prehľadnosti jednoducho vyfiltrujete len 
relevantné údaje k danej udalosti.

 ▪ Hostí môžete monitorovať zároveň vo 
funkčnosti Kniha návštev, ktorá zaznamenáva 
a vyhodnocuje ich pohyb v spoločnosti. 
Prichádzajúci sú spojení s účelom schôdzky, 
ihneď teda zistíte, akého rokovania sa 
zúčastnili a za kým prišli.

PERSONALISTIKA 
A DOCHÁDZKA

RIADENIE FIRMY
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Viacej informácií získate u svojho implementačného partnera 
alebo sa spýtajte priamo nás na e-maile obchod@qi.sk.

„Vďaka funkčnosti Prístupový 
systém získavame aktuálny 
prehľad o prítomnostiach našich 
ľudí a tiež ich pohybe po areáli. 
Vyhodnocujeme väzbu medzi 
časom, kedy zamestnanci vojdú 
do firmy a kedy zahája prácu. 
Zavedenie funkčnosti ďalej 
výrazne pomohlo ku kontrole 
všetkého pohybu: zamestnancom 
môžeme jednoducho zamedziť 
prístup do vybraných priestorov, 
a to aj vzhľadom ku konkrétnemu 
časovému obdobiu. Veľkou 
pridanou hodnotou je, že k tomuto 
všetkému stačí jediný čip na 
osobu, nemusíme teda nechávať 
vyrábať rôzne sady kľúčov.“

Jiří Hejcman, konateľ spoločnosti 
PS PLASTY CZ


