
Zarządzaj kontrolą  
dostępu i interkomami  
z dowolnego miejsca
Konieczność szkolenia armii ekspertów podczas instalacji systemów kontroli dostępu jest już 
przeszłością. 2N® Access Commander łączy prostotę instalacji, intuicyjne sterowanie i interfejs 
przeglądarki internetowej do zarządzania systemem kontroli dostępu, domofonów IP i systemu 
rejestracji czasu pracy. System jest zainstalowany na serwerze wirtualnym, a wszystko, czego 
potrzebujesz to przeglądarka internetowa, aby uzyskać dostęp do ustawień. Nie ma już potrzeby, 
aby instalować specjalną aplikację na komputerze każdego użytkownika.
Każdy użytkownik ma dostęp tylko do modułów przeznaczonych dla niego w zależności od 
przydzielonej mu roli. Interfejsy poszczególnych użytkowników nie są więc zawalone zbędnymi 
usługami, które przeznaczone są na przykład tylko dla administratorów. Przyjazny tutorial pozwala 
użytkownikom skonfigurować wszystko, czego potrzebują łatwo, krok po kroku. Oznacza to, że 
czas szkolenia z obsługi nowego systemu można skrócić do absolutnego minimum.

Dlaczego 2N® Access Commander?
• Dostęp poprzez poprzez WWW, tzw cienki klient
• Intuicyjna obsługa i prosta instalacja
• Grupowa konfiguracja interkomów IP
• Niskie koszty operacyjne
• Przyjazny tutorial on-line
• Zintegrowany system rejestracji czasu pracy

2N® Access Commander
Efektywne zarządzanie kontrolą dostępu

Zastosowanie:
• Biurowce
• Kompleksy mieszkalne
• Centra handlowe - personel
• Hotele i hostele
• Budynki administracji publicznej
• Szpitale
• Wyższe uczelnie i instytuty

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem zadzwoń +48585240160  
lub napisz: biuro@cti.mikrotel.pl. Aby sie dowiedzieć więcej zajrzyj na www.cti.mikrotel.pl 



Przykładowe połączenie

Parametry techniczne
Ogólne

2N® Access Commander jest dostarczany jako kompletny pakiet  
w formacie .OVA przeznaczonym do zimportowania  
przez wirtualną maszynę Oracle VM VirtualBox lub VMware (wersja 5).

    Minimalne wymagania sprzętowe dla serwera
Specyfikacja dla podłączenie do 50 interkomów 2N Helios IP   
 i/lub 2N® Access Unit do 2N® Access Commander

System operacyjny dowolny 64-bitowy (Windows, Linux, OS X, Solaris)
CPU  2GHz; 2 rdzenie (x86 – 64 Bit)
RAM  4GB
       
       
       
       
       
       
       
       

    Wspierane przeglądarki
Zoptymalizowany dla Google Chrome (wersja 40 lub wyższa)
 
Inne wspierane przeglądarki:
 • Mozilla Firefox (wersja 35 lub wyższa)
 • Internet Explorer (wersja 11 lub wyższa)

Inne przeglądarki nie były testowane,     
i ich pełna funkcjonalność nie jest gwarantowana

    Zalecane ograniczenia dla 2N® Access Commander
500 użytkowników
50 urządzeń (2N® Access Unit i 2N® Helios IP)

    Zabezpieczenie komunikacji
protokół https

    Pojemność bufora zdarzeń
2N® Access Unit  i 2N® Helios IP – do 500 zdarzeń w pamięci urządzenia
2N® Access Commander - nieograniczona
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Serwer z 2N® Access Commander 2N® Access Units i interkomy 2N® Helios IP

Producent: 2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Modřanská 621, 143 01 Prague 4, Czech Republic, 
Tel.: +420 261 301 500, E-mail: sales@2n.cz, www.2n.cz. 

Dystrybutor: CTI MIKROTEL sp. z o.o.
Aleja Grunwaldzka 205/209 80-266 Gdańsk
Tel.: +48585240160, E-mail: biuro@cti.mikrotel.pl, 


