
GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT TRUY CẬP VẬT LÝ

Kiểm soát truy cập  dựa trên nền 
tảng web cho các cơ sở nhỏ hơn

Kiểm soát truy cập  thuận tiện, tiết 
kiệm chi phí

Giải pháp kiểm soát truy cập  dựa trên nền tảng web của HID Global 
cho các cơ sở nhỏ hơn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của 
tổ chức nhỏ hơn, mà không phải chịu chi phí cao của hệ thống kiểm 
soát truy cập dành cho doanh nghiệp lớn.

Hệ thống cơ bản hỗ trợ hai cửa. Mở rộng lên đến tám cửa với các 
mô-đun mở rộng cắm và chạy bổ sung và đầu đọc cửa.

 � Không có nguy cơ an ninh về sao chép hoặc mất chìa khóa

 � Tùy chỉnh vị trí, thời gian và người có quyền tiếp cận

 � Theo dõi giờ làm việc của nhân viên

 � Ghi lại tất cả các giao dịch (kiểm tra)

 � Bảo vệ doanh nghiệp 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần 

Công nghệ dựa trên nền tảng web và di động cho phép chủ sở hữu 
doanh nghiệp kiểm soát ngay lập tức các cơ sở, mọi lúc, mọi nơi. 
Xem báo cáo và cấp hoặc thu hồi quyền truy cập  bằng cách nhấp 
nút qua cổng trực tuyến trực quan hoặc điện thoại thông minh.

Dịch vụ này chỉ có ở một số quốc gia. Liên hệ với Đối tác HID Global 
tại địa phương của bạn để hỏi.

Độ tin cậy đã được 
chứng minh, được hỗ 
trợ bởi một trong những 
bảo hành mạnh nhất 
trong ngành.



GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT TIẾP CẬN THỰC TẾ

Kiểm soát truy cập  dễ dàng
Hệ thống Cơ bản Chứa bộ điều khiển và nguồn điện để hỗ trợ hai cửa/1000 
người dùng, có thể mở rộng lên đến tám cửa với việc mua bộ mở rộng và đầu đọc. 
Mã số bộ phận  ACW2-XN

Tính năng 
• Hộp điều khiển đi dây sẵn với phần mềm tích hợp
• Dễ lắp đặt, có thể hoạt động sau vài phút
• Không cần máy tính hoặc máy chủ chuyên dụng – được hỗ trợ thông qua một 

loạt các thiết bị hỗ trợ HTML5
• Hỗ trợ các công nghệ quản lý danh tính được trao giải thưởng, được hỗ trợ 

bởi Seos®

Mô-đun Mở rộng Hai đầu đọc  Cung cấp hỗ trợ cho hai cửa bổ sung. Có thể 
thêm tối đa ba mô-đun vào hệ thống cơ sở để hỗ trợ tối đa cho tám cửa.
Mã số bộ phận AW2

Đầu đọc iCLASS SE® 
Lý tưởng cho việc cài đặt mới hoặc nâng cấp lên một tiêu chuẩn cao hơn về chức 
năng và bảo mật.
• Mullion Mount R10  

Mã số bộ phận  900NSNNEK20000 
• Gangbox Mount với Bàn phím RK40  

Mã số bộ phận  21NSNNEK20000
• Mullion Mount với BLE R10 (BLE)  

Mã số bộ phận  900NBNNEK20000
• Gangbox Mount với Bàn phím và BLE RK40 (BLE)  

Mã số bộ phận  921NBNNEK20000 

Chứng nhận   
Công nghệ chứng nhận truyền thống và di động được trao giải thưởng được hỗ trợ 
bởi Seos®.
• Mã số bộ phận #5006PGGMN 
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© 2017 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Bảo lưu mọi quyền. HID, 
HID Global, logo của HID Blue Brick, và Chain Design là các thương hiệu 
hoặc thương hiệu đã đăng ký của HID Global hoặc (các) bên cấp phép/nhà 
cung cấp của họ tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác và không được sử dụng 
mà không có giấy phép. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên 
sản phẩm hoặc dịch vụ khác là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng 
ký của các chủ sở hữu tương ứng. 
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An ASSA ABLOY Group brand

Đáp ứng nhu cầu của 
các cơ sở nhỏ hơn với 
bí quyết ở cấp doanh 
nghiệp

Để biết thêm thông tin, liên hệ 
với Đối tác HID Global tại địa 
phương của bạn.


