
GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT TRUY CẬP VẬT LÝ

Hệ thống kiểm soát vào 
ra dựa trên nền tảng web
dành cho các cơ sở nhỏ

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀO RA DỰA TRÊN NỀN TẢNG WEB TIỆN DỤNG, 
TIẾT KIỆM CHI PHÍ

 � Đơn giản – Hộp điều khiển được nối sẵn dây với phần mềm tích hợp sẵn rất đơn 
giản để lắp đặt và có thể được khởi động và chạy trong vài phút.

 � Có khả năng mở rộng – Đảm bảo an toàn đến tám cửa ra vào với phần cứng mở 
rộng cắm và chạy.

 � Tiện dụng – Không cần máy tính cá nhân hoặc máy chủ chuyên dụng - cổng quản 
lý dựa trên nền tảng web cho phép truy cập vào hệ thống từ mọi nơi, bất cứ lúc nào. 

 � Bảo mật – Hỗ trợ công nghệ quản lý nhận dạng tân tiến, được hỗ trợ bởi Seos®. 

Giải pháp kiểm soát vào ra dựa trên nền 
tảng web của HID Global dành cho các 
cơ sở nhỏ, ACW2-XN, cung cấp một giải 
pháp kiểm soát vào ra trọn gói cho các 
cơ sở nhỏ. Đáp ứng những thách thức an 
ninh hiện nay và hưởng lợi từ hỗ trợ của 
phương thức quản lý nhận dạng tân tiến 
và độ tin cậy của phần cứng cấp doanh 
nghiệp với một phần nhỏ chi phí.

Giảm thiểu rủi ro và thời gian phản ứng 
với trường hợp thông tin truy cập bị thất 
lạc hoặc bị đánh cắp. Sử dụng một trình 
duyệt web tiêu chuẩn để truy cập vào 
cổng quản lý trực quan thông qua một loạt 
các thiết bị hỗ trợ HTML5. Cổng thông tin 
dựa trên nền tảng web giúp cung cấp và 
thu hồi thẻ thông minh một cách dễ dàng 
mà không mất chi phí hoặc gặp khó khăn 
trong việc quản lý các chìa khóa vật lý.

Ngoài việc quản lý truy cập và nhận dạng, 
ACW2-XN còn cung cấp các công cụ kinh 
doanh có giá trị, tích hợp sẵn. Các báo cáo 
cơ bản và nhật ký kiểm tra đầy đủ luôn có 
sẵn chỉ bằng một cái nhấn nút thông qua 
cổng quản lý.

Đáng tin cậy và được hỗ trợ bảo hành 
đáng tin cậy, HID Global, một công ty đi 
đầu có uy tín trong ngành, cung cấp hệ 
thống kiểm soát vào ra trong tầm tay của 
các cơ sở nhỏ.

Dịch vụ này chỉ có sẵn ở một số quốc 
gia được lựa chọn. Liên hệ với Đối Tác 
HID Global ở địa phương của quý vị để 
biết thêm thông tin.

LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: 

 � Độ Tin Cậy – Phần cứng cấp doanh 
nghiệp và bảo hành mở rộng

 � Rủi Ro Được Giảm Thiểu – Loại bỏ các 
rủi ro liên quan đến sao chép hoặc thất 
lạc chìa khóa vật lý

 � Kiểm soát – quản lý truy cập 24/7 – cung 
cấp và thu hồi quyền truy cập trực tuyến 
dễ dàng
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Tên Mẫu Sản Phẩm ACW2-XN AW2

Mô tả Bộ điều khiển, Mô-đun Wiegand và Nguồn 
Cấp Điện Bên Trong Vỏ Bọc Kim Loại Mô-đun Wiegand 

Công Suất Tối Đa
Người Dùng 1000 -

Thẻ (Tối đa 3 Thẻ/Người dùng) 3000 -

Sự Kiện 100.000 -

Mô-đun Mở Rộng 4* -

Giao Diện Truyền Thông

TCP/IP (10/100) Y N

RS485 Y N

Giao Diện Đầu Đọc
Cổng Wiegand Vào 2 2

CỔNG RA 12 VDC 2 2

Cổng Vào/ Cổng Ra
Cổng Vào TTL (REX) 2 2

Cổng Vào Được Giám Sát (DPS) 2 2

Thiết bị chèn 1 -

Rơ le 2 2

Thông Số Môi Trường

Nhiệt độ hoạt động (-25° đến +60° C)
-13° đến +140° F 

(-25° đến +60° C) 
-13° đến +140° F

Nhiệt độ bảo quản (-40° đến +80° C)
-40° đến +176° F 

-55° đến +85° C
-67° đến +185° F 

Độ ẩm hoạt động 0% đến 75% 0% đến 75%

Đánh giá môi trường IP20 Không áp dụng

Nguồn Điện
Điện Thế Vào 100 đến 230 VAC (50-60Hz) 12 đến 15 VDC

Yêu Cầu Nguồn Điện Cường Độ: 1,35A Cường Độ: 37mA
Công Suất: 0,44W

Bảo Vệ Nguồn Điện Đầu Vào Bộ Nguồn Chuyển Mạch Bảo Vệ Phân Cực Ngược
Bảo Vệ Dòng Điện Quá Tải

Đặc Điểm Vật Lý

Kích Thước  
(độ sâu-độ rộng-độ cao)

8,2 cm x 38 cm x 31 cm
(7,3" x 3,88" x 2,28”)

16,15 cm x 7,1 cm x 3,6 cm
(6,3” x 2,8” x 1,4”)

Trọng Lượng 5,45 kg (7,44 oz) 0,15 kg (5,29 oz)

Tính Năng

Máy Chủ Web Được Gắn Sẵn Quản Lý Truy Cập HID N

Bảo Hành 5 Năm

AI NÊN SỬ DỤNG GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT VÀO 
RA DỰA TRÊN NỀN TẢNG WEB NÀY?   ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM:
Cơ sở quy mô nhỏ 
• Giảm thiểu rủi ro
• Cải thiện an ninh
• Đáp ứng các yêu cầu kiểm tra an ninh
• Cho phép truy cập thuận tiện đối với người dùng được 

cho phép
• Hạn chế quyền truy cập đối với người dùng trái phép
• Quản lý bảo mật 24 giờ một ngày

• Hỗ trợ công nghệ chứng thực đột phá từ nhà cải tiến ngành công nghiệp được 
công nhận

• Hỗ trợ cho các hệ điều hành di động phổ biến bao gồm iOS và Android
• Mở rộng hệ thống đơn giản và nhanh chóng bằng cách sử dụng Mô-đun Cửa 

AW2 Weigand 
• Ít phải bảo trì
• Bảo hành năm năm

* Đi kèm với một AW2 được lắp đặt sẵn

Yêu cầu

Yêu cầu 
Trình Duyệt

• Chrome 
58.0.3029.110 hoặc 
cao hơn 

• Firefox 52.0.2 hoặc 
cao hơn

Yêu cầu 
Mobile O/S

• iOS 10.1.1 hoặc 
cao hơn

• Android 5.1.1 hoặc 
cao hơn

• 1GB RAM hoặc 
cao hơn

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Đối 
Tác HID Global địa phương của quý vị


