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CZYNNIKÓW,
KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ
PRZY WYBORZE SYSTEMU
KONTROLI DOSTĘPU

Wymagania dotyczące kontroli dostępu
i bezpieczeństwa zmieniają się z dnia na dzień
– zwłaszcza w dzisiejszych niepewnych
czasach rośnie zapotrzebowanie na elastyczne
rozwiązania, które można łatwo dopasować
do bieżących i przyszłych potrzeb użytkowników
oraz rozwijających się firm. Wybór najlepszego
systemu stanowi ogromne wyzwanie zarówno
dla menadżerów budynku, jak i instalatorów
i administratorów. Co należy zatem wziąć pod
uwagę, aby wybrane rozwiązanie spełniało
wszystkie potrzeby w zakresie bezpieczeństwa
i wygody użytkowania?

P

oniżej przedstawiamy pięć czynników, które warto rozważyć, decydując się na wybór nowoczesnego
systemu kontroli dostępu.

Dostosowanie do dynamicznie
zmieniających się potrzeb
użytkowników
Żyjemy coraz szybciej, a ludzie, dane i towary
przemieszczają się częściej niż kiedykolwiek
wcześniej. W tych okolicznościach zapewnienie
bezpieczeństwa obiektów, na których przemieszcza się wiele osób o różnych uprawnieniach, jest
nie tylko niezwykle ważne, lecz także stanowi
ogromne wyzwanie. Specjaliści podkreślają, że
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w czasach pandemii koronawirusa właściciele zarówno małych i średnich firm, jak i dużych
obiektów powinni w sposób szczególny zadbać
o bezpieczeństwo budynków podczas pracy
zdalnej lub wykorzystać ten czas na zmodernizowanie zabezpieczeń na przyszłość.1
Dostosowany do współczesnych realiów system kontroli dostępu powinien umożliwiać elastyczne dopasowanie się do potrzeb użytkowników budynku – ich sposobu poruszania się oraz
zróżnicowanych wymagań pod względem czasu
dostępu czy odmiennych punktów wejścia. Takie funkcje oferują już dostępne na rynku inteligentne systemy kontroli dostępu ułatwiające
codzienne funkcjonowanie przy jednoczesnym
zapewnieniu bezpieczeństwa.

Nadążanie za zmieniającą się
technologią (możliwość aktualizacji)
Technologia nieustannie się rozwija, a inteligentne budynki stają się standardem na polskim rynku. Dlatego tak ważne jest, aby system kontroli
dostępu był kompatybilny zarówno z obecnie istniejącymi rozwiązaniami, jak i miał możliwość ciągłej rozbudowy i aktualizacji. Tylko to sprawi, że
inwestycja w nowoczesny system kontroli dostępu będzie się opłacała przez wiele kolejnych lat.
Dlatego warto zwrócić uwagę, aby system
umożliwiał integrację urządzeń zewnętrznych od
różnych dostawców w miarę ich pojawiania się
na rynku. Przykładem takiego rozwiązania jest
dostępny na rynku Incedo Business firmy ASSA
ABLOY – łatwo rozszerzalny i nieskończenie skalowalny system, który zapewnia szybką instalację
i aktualizacje. Dzięki temu odpowiada zarówno
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na teraźniejsze, jak i przyszłe potrzeby użytkowników, wyprzedzając trendy szybko zmieniającego się rynku inteligentnych zabezpieczeń.

Dopasowanie do specyficznych
wymagań
Kluczem do wyboru systemu kontroli dostępu
gwarantującego prawdziwą skuteczność jest
jego dopasowanie do specyficznych wymagań
budynku czy branży. Doświadczenie pokazuje,
że nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie,
dlatego decydując się na system kontroli dostępu należy zwrócić uwagę, czy producent oferuje
rozwiązania „szyte na miarę”.
Warto również upewnić się, czy dany system
umożliwia łatwe zarządzanie w czasie rzeczywistym całym sprzętem i oprogramowaniem zabezpieczającym w jednym środowisku. Pozwoli to
zyskać większą kontrolę nad tym, kto przemieszcza się po budynku oraz zwiększyć możliwość egzekwowania ograniczeń dostępu.

się rozwiązania oferujące w ramach jednego
ekosystemu skuteczny osprzęt oraz elastyczne
oprogramowanie z szerokim wyborem technologii i funkcji. Pozwala to organizacjom wygodnie zarządzać wszystkimi technologiami bezpieczeństwa, dostępu i zarządzania budynkami
w jednym miejscu.
Niezależnie od wielkości budynku i organizacji, wybór jednej wszechstronnej platformy pomaga zapewnić bezpieczeństwo, przy
jednoczesnym umożliwieniu swobodnego
przemieszczania się, zależnie od bieżących
potrzeb. Menedżerowie obiektów, którzy decydują się na takie rozwiązanie, jak np. Incedo
Business firmy ASSA ABLOY, zyskują większą
kontrolę i elastyczność, instalatorzy nie muszą
zmagać się z niekompatybilnymi systemami,
a administratorzy mają większy wybór działań
w ramach jednego budżetu.

Wsparcie funkcjonowania
przedsiębiorstwa
Postawienie na nowoczesne, inteligentne i zautomatyzowane rozwiązania pomaga nie tylko zwiększyć skuteczność działań, lecz także oszczędzić
czas pracowników. Zastosowanie najnowszej
technologii zmniejsza czas przestoju, zapewniając
równocześnie płynne przemieszczanie się pracowników i towarów, co usprawnia realizację projektów
i zwiększa przychody przedsiębiorstwa.

Łatwość montażu i obsługi
Zarówno w codziennym życiu, jak i w obszarze
kontroli dostępu zależy nam na rozwiązaniach
intuicyjnych, łączących skuteczność z łatwością
obsługi. Dlatego ogromną popularnością cieszą
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Artykuł Firmy ASSA ABLOY

Inteligentne rozwiązania cieszą się coraz większą popularnością, a menadżerowie budynków użytkowych coraz wyraźniej dostrzegają korzyści płynące z ich wdrożenia – mówi Denis Dunaj, Product Manager Digital Access Solutions w firmie ASSA ABLOY East Europe. – Potwierdzają to raporty branżowe (np. PwC10), z których wynika, że najemcy powierzchni w inteligentnych obiektach
są skłonni płacić o 8% wyższe czynsze, a nabywcy decydują się na transakcje wyższe o 24% niż
w tradycyjnych budynkach. Inteligentne rozwiązania doskonale sprawdzają się również w obszarze kontroli dostępu, zapewniając bezpieczeństwo, skuteczną kontrolę i niezbędną w dzisiejszych
czasach elastyczność.

