
Valósítsa meg védelmét, a PSIM+ szoftverrel



A WinGuard nemzetközileg az egyik vezető biztonsági, és épületfelügyeleti 
rendszere, több mint 1200 telepített rendszer különböző felhasználói szek-
torban. A rendszer legfőbb előnye a függetlenség és a gyártói semlegesség, 
így a különböző gyártók teljes biztonsági, kommunikációs, és építészeti 
technológiái beépíthetők a szoftver rendszerbe.

WinGuard

A biztonságtechnika világában különleges kihívást jelent több különböző 
rendszert összekapcsolni és egy felhasználói felületen megjeleníteni. Az irá-
nyító központban lévő felhasználó képes az összes eseményt figyelemmel 
kísérni, amelyhez hatékony segítséget nyújt a WinGuard rendszer. Szervez-
ze meg védelmét, mely központi és felhasználó barát.
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Mi a PSIM szoftver?
Physical Security Information Management

PSIM+

A Physical Security Information Managment (Fizikai Biztonság Informá-
ciós Rendszer) egy szoftver-es platform, amely egybeköti a függetlenül és 
különállóan működő biztonsági rendszereket, majd ezeket egy átfogó felhas-
ználói felületen keresztül irányítja. Ez lehetővé teszi a felhasználónak, hogy a 
biztonsági rendszerekben kiderítse az éppen zajló esemény kiváltó okát, és 
megoldja azokat a legoptimálisabb úton. A WinGuard-al egy olyan PSIM+ 
szoftver-t hozunk létre, amely lehetővé teszi a különböző rendszerek integ-

rációját a teljes biztonsági, építészeti, és kommunikációs technológiákban. 
További fejlesztésünk a hagyományos PSIM szoftverkhez képest, a vezérlő 
rendszerekhez való gyorsabb kapcsolódás. A WinGuard összegyűjti az összes 
információt a különböző biztonsági és információs rendszerekből. Az intel-
ligens megjelenítő szoftver lehetővé teszi a felhasználónak, hogy könnyen 
átlássa az adott szituációt. 

04         Mi a PSIM szoftver?
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Irányító központ

Az épületek felügyeleti központjainak napi mun-
kafolyamata egyre összetettebbé válik, hiszen in-
nen irányítják egy cég technológiai és szervezési 
folyamatait.  A WinGuard tökéletes megoldást 
nyújt a moduláris, de egyidejűleg kompakt rend-
szerek felépítésében, hiszen az átfogó irányítás 
mellett a használandó eszközök, rendszerek 
számát is csökkenti.

Munkafolyamatok 
eseményei

A környezeti feltételektől és a saját rends-
zer adataitól függően, a WinGuard elvezeti a 
felhasználót a szükséges lépésekhez, és a gyors 
megoldásokhoz. A napi üzemeltetés jelentősen 
leegyszerűsödik. Továbbá innovatív lehetősége-
ket kínál a testreszabott folyamatirányításhoz, és 
az esemény üzenetek feldolgozásának megszer-
vezéséhez.

Felhasználó csatlakozás

A modern megjelenés mellett a WinGuard 
felhasználói felülete többféle tervezési 
lehetőséget kínál. A felhasználó egy olyan élő 
felületen dolgozik, amely az adott helyzettől függ-
ően minden releváns információt biztosít, így a 
legmagasabb biztonsági szintet, még akkor is, ha 
különböző események egyidejűleg zajlanak.

WinGuard
A PSIM+ szoftver jellemzői az Advancis által
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Beszámolók és kiértékelések

Minden esemény, például az állapot változások, a 
bejövő események, vagy a felhasználói bejegyzés-
ek a WinGuard szoftverben kerülnek naplózásra. 
Ezen adatok alapján jelentések és értékelések 
készíthetők. Ez magában foglalja azt a lehetőséget 
is, hogy PDF formátumban készítsen jelentést 
közvetlenül egy adott esemény során tett in-
tézkedésekről. Az összegyűjtött adatok grafikus 
megjelenítése gyors áttekintést ad a hozzá kapc-
solódó adatokról. Külső használatra ez az infor-
máció szabványos formátumba exportálható, vagy 
valós idejű webes felületen keresztül érhető el.

WinGuard          07

Moduláris és skálázható

A WinGuard egy önálló rendszerről egy átfogó 
hálózati megoldásig skálázható, és bármikor 
rugalmasan bővíthető további modulok és in-
terfészek segítségével. Az irányítási rendszer mo-
duláris kiterjeszthetősége magas védelmet nyújt. 
A különlegesen alkalmazható modulok, rendsze-
rek, folyamatok számára a WinGuard specifikus 
követelményeket is megold: összetett, globális 
megoldás, de könnyen kezelhető.

Biztonság és stabilitás

A WinGuard helymeghatározási és redundancia 
koncepciója lehetővé teszi a komplex rendsze-
rarchitektúrák és háttérviszonyok megvalósítását. 
A rendszer készenlétét folyamatosan biztosítja a 
Hot Standby. Az elosztott adatkezelés lehetővé 
teszi a zökkenőmentes működést olyan helyeken 
is, amelyek alacsony sávszélességgel csatlakoz-
nak. A hálózati kapcsolatokat a WinGuard a je-
lenlegi szabványok szerint titkosítja (AES 256).

www.riel .hu



A WinGuard Express rendszerhez, maximum 1000 adatpont egység csat-
lakoztatható 3 interfészen keresztül (pl. tűzjelző, beléptető, betörésjelző). 
Tökéletes és költséghatékony megoldás egyetlen helyszínre vonatkozóan, 
amely nem igényel további klienseket a fő rendszeren kívül. A WinGuard 
Express alkalmas pl. a video megfigyeléssel történő beléptetéshez, vagy a 
tűzjelző rendszerek vizuális megjelenítéséhez és ellenőrzéséhez, akár 1000 
érzékelővel is, ideértve esemény esetén a tűzjelző rendszerben használt 
eszközök telepítési helyeinek automatizált kinyomtatását. Természetesen a 
WinGuard Express bármikor kiterjeszthető egy átfogóbb megoldásra, további 
funkcionális és interfész modulok hozzáadásával.

WinGuard Express
Az optimális megoldás a kisebb telepítésekre
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Költséghatékony megoldás kisebb 
projektek számára

Az épületben telepített különböző 
eszközök és rendszerek összekapcsolása

Tűzjelző rendszer eszközeinek hely-
meghatározási terveinek automatikus 
létrehozása

Rugalmas hozzáférés és értesítés az 
opcionális mobilalkalmazással

WinGuard X3
EXPRESS
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Applikáció példa

A WinGuard Express-t egyaránt használhatjuk az iOS, illetve Android ap-
plikációval , miután engedélyeztük a mobil hozzáférést a WinGuard-hoz, és 
az összes csatlakozott eszközhöz. A felhasználók értesítése az eseményüzene-
tek okos telefonra történő továbbításával történik.

Projekt példa

A WinGuard önálló rendszere már lehetőséget kínál a kisebb helyszínekre 
vonatkozó, átfogó biztonsági koncepciók megvalósítására. Egy iroda épüle-
tben a beléptetés fontos pont, biztosítva, hogy az épületet és bizonyos terül-
eteket csak feljogosított személyek érhetik el. A videó megfigyelő rendszer 
által észlelt eseményeket a csatlakoztatott rendszerek összefogásával a Win-
Guard automatizálja.

Nem engedélyezett hozzáférési kísérlet esetén a felelős személy nem csak 
az esemény üzenetet kapja meg, hanem további információkat is, például 
a személyes adatokat (a kártya tulajdonos nevét és fényképét), valamint az 
esemény előzményeket. A térképes felületen a telepített kamerák automa-
tikusan megjeleníthetők, és lehetővé teszik a helyszín gyors felismerését, 
megtalálását. A különböző biztonsági rendszerek egységes működése és 
automatikus interakciója, valamint az irányított munkafolyamatok megkönn-
yítik a napi működést és a fokozott biztonságot.

WinGuard Express          09
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A WinGuard Basic már egy több helyen működtethető rendszer, maximum 
5 kliensen keresztül 5000 eszköz csatlakoztatható. Optimális megoldás a 
közepes méretű rendszerekhez, beleértve a több felszanálós módot is. A 
rendszer ideális különböző biztonsági, építési, vagy információkezelő rend-
szerek összekapcsolására. A tűzjelző rendszereket, a behatolás jelzőket, a 
beléptetőket, a videó megfigyelőket, vagy a kommunikációs rendszereket 
egy egységes felhasználói felületen lehet vezérelni, lehetővé téve az össz-
es vezérlési lehetőség elérését, és az eseményüzenetek könnyebb megje-
lenítését.

WinGuard Basic
Több ügyfél és hálózati bővítések
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Többféle rendszer integrációja közepes 
méretű felhasználásokhoz

A különböző biztonsági, építési, és infor-
mációkezelő rendszerek összekapcsolása

Optimalizált munkafolyamatok és műsz-
aki megbízhatóság

Központi dokumentáció és átfogó jelen-
tési lehetőségek

WinGuard X3BASIC
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Applikáció példa

A "Facility Manager" modul lehetőséget biztosít a karbantartási időpontok 
vagy a tűzoltó készülékek, a sprinkler rendszerek, a légkondicionáló rend-
szerek időszakos felülvizsgálatára. Minden beállított esemény jól áttekint-
hető módon jelenik meg. A karbantartási munkafolyamatok optimalizálása 
érdekében, minden bejegyzés szűrhető és rendezhető idő, típus, vagy hely 
szerint.

Projekt példa

Egy kórházban leginkább a türelemre összpontosítanak, így a biztonság és 
az épület felügyelete zökkenőmentesen kell, hogy működjön a háttérben. Az 
optimális munkafolyamatok, és a műszaki megbízhatóság rendkívül fontos.

A tűzjelző rendszerek, videó megfigyelések, beléptetések, nővérhívás-
ok, felvonó sürgősségi hívások és az épület felügyeleti technológia révén 
a kórház számos technikai felszereléssel rendelkezik. Ezen kívül vannak 
átfogó jelentési követelmények, pl. a vészhelyzeti munkafolyamatokhoz. Az 
elosztott felhasználói munkaállomások (kliensek) rugalmas feladat- és infor-
mációkezelést tesznek lehetővé, a létesítmény menedzsmentjétől keresztül, 
egészen a recepciós teendőkön át, a baleset- és sürgősségi osztály teendőin-
ek kezeléséig. Az egységes WinGuard felhasználói felület következtében az 
eseménykezelés és az épületfelügyeleti eszközök vezérlése felhasználóbarát 
és hatékony módon valósul meg. A mobil eszközökre cselekvési jelentéseket 
is kaphatunk, így a helyszíni személyzet azonnal reagálhat. A rendszer előnye 
az átfogó jelentési lehetőségeket biztosító kombinált, centralizált dokumen-
táció.

WinGuard Basic          11
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A WinGuard Professional már komplex rendszer, maximum 15 klienssel, 15 
interfészen keresztül 25 000 csatlakoztatható eszközzel. Lehetséges új inter-
fészek integrálása is. A WinGuard Professional célja, hogy több redundan-
ciát kínáljon, és mindig biztosítsa a biztonsági és épületfelügyeleti rendszer 
nagyon magas fokú rendelkezésre állását. A Hot Standby-nak köszönhetően, 
a rendszer funkcionalitása akkor is megmarad, ha a központi egység me-
ghibásodik. Ez különösen fontos a kritikus környezetekben, pl. a pénzügyi 
szektorban, adatközpontokban, korrekciós létesítményekben, vagy bármely 
más érzékeny területen.

WinGuard Professional
Kényelmes és rugalmas megoldás a nagyobb telepítésekhez

12          WinGuard Professional

Komplex rendszerek nagyméretű 
létesítményekben

Többszörös redundancia és magas 
elérhetőség

Az érzékelő pozícióinak automatikus 
elhelyezése az alaprajzokba

Felügyelt eseménykezelési rendszerek 
összekapcsolása

WinGuard X3

Professional
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Applikáció példa

A beérkező esemény üzenetekhez csatolhat olyan mellékleteket, mint péld-
ául a videók, képek, a megjegyzések, e-mailek, fényképek, és egyéb doku-
mentumok.

Projekt példa

Egy közel 10 000 alkalmazottal rendelkező autóipari üzemben, a vállalati 
biztonságot és a termelési folyamatokat figyelemmel kell kísérni. Az egyéb 
telepített rendszerek közül a tűzjelző technológia fontos szempont, mivel 
a gyártási helyszínnek saját tűzoltósága van. A CAD Support Plus modul 
lehetővé teszi az összes érzékelő pozíciójának és tulajdonságának automa-
tikus beillesztését az alaprajzokba. Tűz riasztás esetén a megfelelő alaprajz 
azonnal megjelenik a felhasználói felületen úgy, hogy a riasztást jelző érz-
ékelő pontosan lokalizálható legyen. Egyidőben a helyszínen található ka-
mera képe is megjelenik egy videó falon, a „Video Display” által. Dinamikus 
munkafolyamatok irányítják a felhasználót az események feldolgozásán ke-
resztül, miközben az automatikus rendszerműveletek egyszerre indulnak el. 
A riasztások, pl. telefonon, SMS-ben, rádiókommunikációban vagy e-mailen 
manuálisan választhatók ki, vagy automatikusan futhatnak a háttérben. A 
Hot Standby szerver biztosítja a rendszer hatékony elérhetőségét. Az épüle-
tek, a biztonság és a kommunikáció számos alrendszerén túlmenően a 
felülről szervezett eseménykezelő rendszerek összekapcsolása az erőforr-
ás-tervezéshez egy dokumentált felületen keresztül történik.
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A WinGuard Enterprise szinte korlátlan számú helyekkel, kliensekkel, ada-
tpont-egységekkel és interfészekkel használható. Új interfészek fejlesztése, 
hozzáadása is lehetséges. A WinGuard Enterprise több különböző helyszín-
en működhet, ideális megoldás pl. egy kiskereskedelmi lánc elosztott üzletei 
számára. A System Manager modul segítségével számos független Win-
Guard rendszert vezérelhet különböző helyszíneken. Az egyes rendszerek 
állapotát, a WinGuard felhasználói felület részeként egy tálcán jeleníti meg, 
így a felhasználónak egyszerűbb áttekintésre van lehetősége. A rendszer 
minden egyes csatlakoztatott helyen automatikus műveleteket hajthat végre, 
lehetővé téve a központosított vezérlést.

WinGuard Enterprise
Szinte korlátlan alkalmazási lehetőségek
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Globális telepítésű rendszer korlátlan 
számú helyszínnel

Autonóm üzemeltetési helyek, helyme-
ghatározó szerveren keresztül

A térképanyag integrálása, geo lefermen-
tált adatpontok

További folyamatirányítási szoftverek 
integrációja lehetséges

WinGuard X3
Enterprise
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Applikáció példa

A térképanyag a geo adattár segítségével (Google Static Maps API) integrálható. 
Minden adatpontot földrajzi hivatkozással lehet elhelyezni a térképen, amely 
támogatja a különböző helyszínek és mobileszközök megjelenítését.

Projekt példa

A centralizált vezérlő központ optimális megoldást kínál a kiskereskedelmi 
lánc üzemeltetője számára számos áruházzal, a hatékonyság növelése, és 
a költségek csökkentése érdekében. Az elosztott helyeken telepített hely-
meghatározó szerverek számára a WinGuard adatokat gyűjt össze az összes 
csatlakoztatott rendszerről, mint például a tűz és behatolás jelző rendszerek, 
a hozzáférés-szabályozás, az RFID, a pénztári rendszerek, valamint a videó 
megfigyelő rendszerről. Az eseményüzenetek egy jól elrendezett felhasználói 
felületen jelennek meg a központosított munka állomásokon, így a biztonsági 
személyzet a fontos eseményekre reagálhat. A WinGuard esemény munka-
folyamatai segítik a felhasználót a megfelelő lépések megtételében. Ezen 
kívül a WinGuard folyamatosan felügyeli az épület üzemeltetés alrendszereit, 
pl. a hűtőkamrák hőmérsékletét. Ha egy eseményüzenet érkezik, az ellenőrző 
központ, valamint a helyszíni szerviz technikus automatikusan értesül SMS-
ben, e-mailben vagy telefonon. Lehetséges a rendszer további csatlakozta-
tása további folyamat támogató szoftverekhez is.
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16          WinGuard Modulok

WinGuard Modulok
Szervezze meg védelmét a WinGuard segítségével

          Video Archívum

A WinGuard „video archív”modulja lehetővé teszi 
könyvjelzők készítését, és a videó felvételek men-
tését, a telepített videó rendszertől függetlenül. 
A könyvjelzők és a központilag mentett videók 
könnyen kezelhetők, szűrhetők, és kereshetők a 
WinGuard szoftverben. Lehetőség van arra, hogy 
összekapcsolják eseményekkel, valamint jegyze-
teket adjanak hozzá. A videofelvételekk tárolási 
ideje a WinGuard szoftberben állíthatóak, függ-
etlenül a csatlakoztatott videó rendszertől.

          Mobil készülékek

Az SMS modul, valamint a mobilalkalmazások 
(iOS és Android) a modern kommunikációs 
eszközök interaktív integrálását kínálják az ért-
esítési láncteszik lehetővé. A modul segítségével 
jól elrendezett, kompakt mobil hozzá férést kap 
a felhasználó a WinGuard rendszer minden áll-
apotához, és eseményéhez bármely időpontban.

          Interfészek

Minden alrendszer interfészekkel kapcsolódik 
WinGuard rendszerhez. Az eszköz típusától és a 
gyártójától függően ezek az interfészek jelentősen 
eltérhetnek egymástól. Annak érdekében, hogy 
a WinGuard különböző rendszerekkel kommu-
nikálhasson, programmodulokat (interfészm-
odulokat) alkalmazezáltal az eredeti rendszer 
funkcióit a WinGuard egységes formátumában 
lehet felhasználni. A telepített interfész modulok 
mennyisége és típusa meghatározza a rendszer 
funkcionális hatókörét is.

          Értesítések

Minden WinGuard verzió tartalmazza az 
események útvonalát, továbbítását a munka 
állomásokra. Ez lehetővé teszi párhuzamos 
események feldolgozását a különböző kritérium-
ok szerint. Az értesítési modul használatával az 
események e-mailben, faxon, vagy hangpostával 
továbbíthatóak, előre meghatározott személyek 
számára. A hangszóró vagy telefon segítségével 
a dinamikus lejátszás (Text-To-Speech) is meg-
valósítható.

          Video Manager

A WinGuard Video Manager képes integrálni 
mind az analóg, mind a digitális video rendsze-
reket. A kijelző felület szabadon alkalmazható, 
és különböző elrendezések előre definiálhatók. 
Az élőképek megjelenítése, a PTZ vezérlése, és 
az archiválási hozzáférés is lehetséges, feltéve, 
hogy a csatlakoztatott rendszerek megfelelő fun-
kciókkal rendelkeznek. Az egyszerű kezelhetőség 
érdekében videó vezérlő egységek vagy USB 
joystickok is használhatóak a rendszerben. Videó 
kijelzést továbbítani is lehet, pl. egy videó falra a 
megfelelő WinGuard modulon keresztül.

         CAD támogatás

A dinamikus WinGuard CAD támogatás a 
felhasználóbarát importálást, valamint az Auto-
CAD grafika rétegeinek felügyeletét is lehetővé 
teszi. A CAD Support Plus lehetővé teszi a DWG és 
DXF grafikák integrálását, beleértve az érzékelők 
automatikus összekapcsolását (adatpont-blokkok 
importálása). Az adatpont pozíciók automatiku-
san átkerülnek és aktiválódnak.
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          Multi Oldalak

Az elosztott helyek összekapcsolhatók a helyi 
szerverekkel annak érdekében, hogy a központi 
kiszolgáló, vagy a hálózat leállása esetén függetl-
en működést biztosítsanak. A teljes adatbázis a 
kiszolgálón tárolódik, a felügyelet minden klien-
stől lehetséges.

          Létesítmény Manager

A WinGuard egy létesítménykezelő felületet kínál 
az offline adatok gyűjtésére, adminisztrációjára, 
és események, feladatok kezelésére, pl. karban-
tartási dátumok / ellenőrző intervallumok, tűz-
oltó készülékek, sprinkler rendszerek, légkondic-
ionáló rendszerek esetében. A soros szekvenciák 
(egyszer, naponta, hetente, havonta, évente) 
meghatározhatók. Az épületvezérlő berendezés-
ek kezelése felhasználó-optimalizált. Az összes 
beállított eseményt az eszközkezelő kényelmesen 
mutatja, egyszerűbb áttekintésben.

          Ütemezés

Az ütemező modul naptárakat, időbeosztásokat, 
automatikus műveleteket, és vezérlési művelet-
eket (ütemezett és felügyelt rendszervezérlők) 
végzését teszi lehetővé. Az ellenőrzési műveletek 
meghatározzák azokat az időtartamokat, amelyek 
alatt az adott adatpontok egy meghatározott 
célállapotba kerülnek. Az adatpontok állapotát 
figyelemmel kísérjük. Ha egy meghatározott tűrés 
határ után eltérő állapotok vannak, akkor a mo-
dul jelez a felhasználónak.

          Redundancia

A Hot Standby egy olyan struktúra, amely biztosítja 
a rendszer elérhetőségét abban az esetben, ha 
egy központi alkatrész nem működik. A második 
számítógépet helyettesítő rendszer folyamatosan 
megtartja a fő rendszer teljes adatbázisát, a Win-
Guard (szerver és kliens) általánosan elosztott 
adatkezelése alapján. Így lehetséges a komplex 
biztonsági szintek beállítása a WinGuard rends-
zer stabilitásának garantálása érdekében.

          Geo információ

Geo adat interfész, geo információs rendszerek 
integrálásához. A térképanyag a Google Static 
Maps API-n keresztül integrálható. Az integrált 
térképeken elhelyezett vagy áthelyezett ada-
tpontok automatikusan megkapják a megfelelő 
földrajzi koordinátákat. A Layout Manager rugal-
mas interfészének köszönhetően, a térképanyag 
megjeleníthető a WinGuard felhasználói 
felület külön ablakában, és integrálható az 
eseménytáblázatokba.

          Konfiguráció

A grafikus és munkafolyamat-szerkesztő 
(Projection) különböző formátumú grafikus 
fájlokat jelenít meg. Az adatpont szimbólum-
oknak a könyvtára drag & drop rendszerű, va-
lamint egy szövegszerkesztőben jelennek meg 
az eseményüzenetek. A szövegmodulokba, a 
személyes adatok és a listák mezői könnyen beil-
leszthetők az interaktív kommunikáció és az előre 
beállított elemek segítségével. A felhasználói el-
rendezések lehetővé teszik a program interfész 
ingyenes konfigurálását. Különálló felhasználói 
profilok állnak rendelkezésre, a felhasználói 
felület érintőképernyőn is alkalmazható.
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Voice and Fax Notification

E-Mail Notification

SMS Notification

Mobile App

CAD Support

Virtual Module

Scheduler

Facility Manager

CAD Support plus

User Management plus
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System Manager
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SQL Export
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Csak egy folyamatosan karbantartott rendszer teljesíti a tökéletes biztonsági 
szervezet szigorú követelményeit. A WinGuard új funkciói, valamint a rends-
zerekhez és telepítések során kialakított rendszerek folyamatosan fejlődnek, 
a jelenlegiek pedig optimalizálva vannak annak érdekében, hogy a szoftver 
architektúrája alkalmazkodjon az aktuálisan használt környezethez. Az idők 
folyamán sok ügyfél kiterjeszti a WinGuard telepítését további funkcionális 
modulokkal és interfészekkel, vagy megújítja a számítógépeket illetve az 
operációs rendszert. A biztonsági és épületfelügyeleti rendszer teljesítm-
ényét tekintve gyakran változnak a követelmények is, vagy új alkalmazási 
lehetőségek jönnek létre a csatlakoztatott berendezések újításai miatt. 
Ezért érdemes, és többnyire szükséges egy frissítés. A WinGuard rendszer 
vásárlása utáni 12 hónapban a frissítések ingyenesek. Ezen időszak lejártát 
követően egy frissítési szerződéssel biztosíthatja, hogy a WinGuard min-
dig naprakész legyen. A frissítési szerződés sokkal költséghatékonyabb és 
kényelmesebb az egyedi frissítések vásárlásához képest.

WinGuard életciklus szolgáltatása
Mindig legyen naprakész -  WinGuard frissítési szerződés 

Éves frissítések a szerződés szerinti 
időtartam alatt

A rendszeres interfészek frissítése

A támogatási forródrót ingyenes 
használata

Helyszíni szervizelés vagy távoli karban-
tartás preferenciális feltételek mellett

A jótállás kiterjesztése a frissítési szerződ-
és teljes időtartamára

Speciális feltételek a képzéshez

40%

20%

60%

80%

100%

12% 12% 12% 12% 12%

CO
ST

S 
%

YEAR

100

0

10

1 20 3 4 5 6

20

30

40

50

60

70

80

90

IM
PL

EM
EN

TA
TI

O
N

 P
H

A
SE

Update Contract

Single Update

www.riel .hu



20          Sikertörténetek

Sikertörténetek
Válogatott nemzetközi WinGuard projektek

ING. WERNER CASETT
Megoldáskezelő

SILVESTRE MACHADO
Biztonsági igazgató

ÖBB-IKT GmbH Ausztria

"Egy olyan szállító semleges rendszert kerestünk, amely alkalmas ország-
os szintű alkalmazásra. A gyors reakcióidő módosítási kérelmekkel, illetve 
az új interfészek biztosítása is fontos szempont volt. Nem minden rendszer 
kínálja ezeket a tulajdonságokat- az Advancis jelenti a különbséget!"

Auchan Portugália

“Az Auchan Portugália Nemzeti Biztonsági Központja egy vezérlő központ, 
célja pedig hogy az összes szolgáltatást és biztonsági utasítást centralizálja 
egy helyen, integrálva a vállalat különböző tevékenységeit: hipermarke-
tek, benzinkutak, logisztikai platformok és termelési egységek. A WinGu-
ard lehetővé tette, hogy kifejlesszünk egy robosztus megoldást a költsé-
goptimalizálásra, illetve a veszélyes helyzetek elkerülésére. Az esemény 
feldolgozásra vonatkozó  eljárásokra voltak optimalizálva, összpontosítva 
az innovációra, integrációra, interoperabilitásra.“
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 Sikertörténetek          21

MICHAEL MACK
Menedzsment

Europa-Park Üdülőhelyek Németország

“Németország legnagyobb szabadidőpark üzemeltetőjének nem csak a 
biztonságos túrák fontosak. Látogatóink átfogó biztonsága, és az összes 
elektronikus eszköz napi működésének felügyelete a legfontosabb fela-
dat. A WinGuard rendszer tökéletesen megvalósítja az összetett biztonsá-
gi követelményeinket.“

MPL Holding B.V. Hollandia

A WinGuard megvalósítása fontos mérföldkő volt az M.P.L számára. 2012 
óta egy új központosított vezérlőhelységünk van, amely egy teljes integrált 
megoldást kínál a biztonság, az épület és a kommunikáció menedzsment 
számára, amely a telepített technikától függetlenül működik. 

MARCEL LENTERS
Tulajdonos
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Pénzügy és adminisztráció

A pénzügyi és igazgatási épületekben a biztonság, 
az építés, a kommunikáció, és a hálózati tech-
nológiák teljes körét alkalmazzák. A WinGuard 
előnye, hogy lefedi a telepített rendszerek teljes 
skáláját. A területi és kerületvédelmi, a belépt-
ető és a videó megfigyelés mellett a műszaki 
segédeszközök is megtalálhatók, pl. vészhelyzeti 
áramforrás. Emellett vannak személyes bizton-
sági és kommunikációs rendszerek. A megha-
tározott karbantartási időközök könnyen felüg-
yelhetőek a létesítmény menedzsment modulon 
keresztül.

Büntetés és törvényszék

A büntető- és törvényszéki intézmények nagy 
követelményeket támasztanak a biztonsági rend-
szerükre. A WinGuard többszörös redundanciát 
és katasztrófa utáni helyreállítási megoldásokat 
kínál az ilyen létesítmények igényei szerint.

Ipar

A tágas ipari üzemekben összekapcsolt tűzjelző és 
sprinkler rendszerek letisztultan jelennek meg a 
WinGuard szoftveren. szabadon megtekinthetők 
skálázható tervekben vagy térképnézetben. A 
vészhelyzetek azonnal jelzést adhatnak, ezzel 
biztosítva a munkavállalók biztonságát. A különböző 
területekről származó kritikus állapotú üzenetek a 
részletes feldolgozáshoz és jelentés készítéshez a 
WinGuard szoftverbe továbbíthatók. A menekülési 
útvonal terveinek kinyomtatása, esemény köv-
etkeztében automatizálható. A mobil kliensek 
használata korlátozott erőforrásokat is igénybe 
vehet.

Szállítás és forgalom

A repülőterek, a vasúti hálózatok, a kikötők és 
az úthálózatok mindegyike számos videó és 
vészhívó rendszert tartalmaz. Ugyanez vonatkozik 
a parkolást kezelő rendszerekre is. A WinGuard 
integrált, jól elrendezett felhasználói felületen 
centralizált figyelést tesz lehetővé.

Adatközpontok

Az adatközpontok fokozottan védett épületek. 
A hagyományos biztonsági rendszerek mellett a 
környezeti feltételek, mint például a hőmérsé-
klet, a páratartalom, vagy a teljesítmény mind 
olyan kritikus elemek, amelyek felügyeletet 
igényelnek. A kritikus körülmények figyelem-
mel kísérése lehetővé teszi az események ge-
nerálását, a költséges javítások vagy a szükséges 
szolgáltatások megkezdése előtt. A vészhelyzeti 
rendszerek, például a szünetmentes tápegység 
(UPS) a generátorok leállását észlelve, megkezdik 
a megfelelő intézkedéseket a hiba elhárítására.

Kritikus infrastruktúrák

A közösség számára fontos szervezetek különle-
ges biztonságot igényelnek. Az energia el-
látóknak, a vízműveknek, és az önkormányzati 
létesítményeknek korai kockázat felderítést, 
valamint események következtében, egyértelmű 
folyamatokat igényelnek az ellátás szűk kereszt-
metszeteinek elkerülése érdekében. Az esetle-
ges leállásra vagy károsodásra adott reakciója 
minimálisra csökkenti a közbiztonságra gyakorolt 
negatív következményeket.

Kórházak

A klinikák, vagy a nyugdíjas otthonok egyedülálló 
rendszer követelményekkel rendelkeznek. A 
sürgősségi, nővérhívó, és intercom rendszerek 
integrálásával a WinGuard átfogó információkat 
nyújt a felhasználóknak. A WinGuard figyelem-
mel kíséri a biztonság szempontjából releváns 
épületgépészeti berendezéseket, veszélyes anya-
gokat, és szabályozó anyagokat is.

Mindenhol használható
A biztonság legmagasabb szintje minden applikációra
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