• 4.000 deuren
• 50 werkstations
• SPC inbraak integratie
• Assa Abloy Aperio integratie
• Video integratie
• Mobile App (iOS en Android)
• AntiPassBack
• Urenregistratie
• Aanwezigheidsregistratie
• Plattegronden
• Kaart designer
• Data import
• Liftsturing
• Brandsturing
• Multi-site / company
• Security lockdown
• Multi kaart formaat
• Multi kaart technologie
• API integratie
• 3rd party lezers
• DESFire EV1/EV2 en Seos
• OSDP

NIEUW!!!

ACT Enterprise

Toegangscontrole van Vanderbilt
ACT Enterprise is een toegangscontrolesysteem dat geschikt is voor het beheren en controleren
van 1 tot 4.000 deuren en dat kan worden toegepast bij vrijwel alle type bedrijven en organisaties.
Door de modulaire opbouw en de beschikbaarheid van diverse soorten (IP) deurcontrollers en I/O
modules, is het systeem schaalbaar en kan het worden uitgerold over meerdere locaties.
Door de integratie met Vanderbilt SPC inbraakbeveiliging, Assa Abloy Aperio deurbeslag en
knopcilinders en de Video Management Software (VMS) van Milestone ontstaat een volledige
Security Management oplossing. De gebruiksvriendelijke software is beschikbaar in meerdere talen
en er is een Mobile App voor iOS en Android systemen.
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Schaalbaar

ACT Enterprise kan worden gebruikt
voor het beheren van 1 tot 4.000
deuren over meerdere locaties. Het
beheer kan centraal worden gedaan,
maar het systeem kan ook worden
ingericht zodat elke locatie of bedrijf
zijn eigen systeem beheert. De TCP/
IP deurcontrollers worden vanaf de

diverse locaties met één centrale
server verbonden en elke locatie kan
van één of meerdere werkstations
worden voorzien voor het beheren van
kaarthouders, toegangsrechten, het
afhandelen van alarmmeldingen en het
maken van rapportages.

Integratie
ACT Enterprise kent diverse
integratiemogelijkheden. Zo kan
het systeem worden uitgebreid
met online, draadloos Aperio
deurbeslag van Assa Abloy. Hiermee
kunnen binnendeuren eenvoudig en
kosten-efficiënt worden voorzien van
toegangscontrole en volledig worden
beheerd vanuit de ACT Enterprise
software.
Voor het Vanderbilt SPC
inbraaksysteem is er een TCP/IP
integratie. Hierdoor worden alle SPC
gebeurtenissen zichtbaar in de ACT
Enterprise monitor en plattegronden.
Vanuit de plattegronden kunnen
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SPC zones en gebieden geschakeld
worden. Door de krachtige rules
engine is het mogelijk om interactieve
schakelingen te realiseren, waardoor
het mogelijk is om bijvoorbeeld
alle kaartlezers van een gebied te
blokkeren, zodra dit gebied wordt
ingeschakeld.
ACT Enterprise kan worden
geïntegreerd met Eventys, Hikvision
en Milestone video systemen. Hierdoor
kan aan elke deur een camera worden
gekoppeld. De beelden kunnen
vanuit de software aan de hand van
gebeurtenissen worden bekeken.

Werkstations en Mobile App
ACT Enterprise ondersteunt meerdere
werkstations per systeem. Hierdoor is het
mogelijk om vanaf verschillende werkplekken en
locaties het systeem te bedienen. De grafische
interface werkt intuïtief, is zeer gebruiksvriendelijk
en is in meerdere talen te gebruiken. Voor elke
gebruiker kunnen bepaalde autorisaties worden
ingesteld, afhankelijk van zijn of haar functie.
Met een werkstation kan de volledige configuratie
van deuren, tijdzones en toegangsrechten
worden ingericht en kunnen kaarthouders en
kaarthoudergroepen worden beheerd. Daarnaast
is er een alarm monitor, waarmee alle ongewenste
gebeurtenissen in beeld kunnen worden gebracht
en opgevolgd. De dynamische plattegronden
geven een compleet overzicht van de actuele
status van (draadloze) deuren, I/O’s en het SPC

inbraaksysteem. Het
ontgrendelen van
(draadloze) deuren, het
sturen van I/O’s en het
in- en uitschakelen van
het SPC inbraaksysteem,
kan eveneens vanuit de
plattegronden gedaan
worden.
De Mobile App, die
geschikt is voor iOS en
Android maakt het mogelijk om op afstand deuren
te bedienen, kaarthouders te (de)blokkeren en
gebeurtenissen te bekijken. Bij een calamiteit geeft
deze App een real-time overzicht van de mensen
die aanwezig zijn in een gebouw. Dit is ideaal voor
BHV’ers bij een ontruiming.

Kaartlees technologieën
ACT Enterprise ondersteunt de
nieuwste en veiligste kaartlees
technologieën, waaronder DESFire
EV1/EV2 en HID Seos.
Omdat het systeem met meerdere
kaartformaten tegelijk kan werken
is het bij uitstek geschikt voor het
“adopteren” van bestaande kaartlezers
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met een bestaande installed base van
kaarten.
Naast gewone kaartlezers
kunnen ook biometrische lezers,
kentekenherkenning lezers, zenders
en ontvangers, QR code lezers en
lezers voor virtuele kaarten op een
Smartphone worden toegepast.

De ACT Enterprise software is beschikbaar in een “Lite” versie en in een “Pro”versie.
Hieronder worden de verschillen uitgelegd.
ACT Enterprise Lite

ACT Enterprise Pro

Aantal deuren

100

4.000

Aantal werkstations

1 (op server)

50

Aantal kaarthouders
ACT Server/Client

60.000

60.000

ACT Manage
ACT Install

ACT Monitor

ACT Sitemap

Mobile App (iOS en Android)
Vanderbilt SPC integratie

Assa Abloy Aperio integratie*

Eventys, Hikvision, Milestone integratie
Plugin voor Milestone**
Rules Engine

Dynamische plattegronden

Kaart designer, printen kaarten
Import tool voor kaarthouders

Multi-Tenant/Company (max. 100)
Email notificatie bij alarmen
Security Lockdown
AntiPassBack

Rapportage voor ontruiming
Liftsturing

Single sign on (Active Directory)
API integratie***
OS voor server

Windows 10 Pro

		

		
OS voor werkstations
Database

Windows 10 Pro
SQL Compact

(meegeleverd)

		

		

		
Processor voor server

minimaal i5

Processor voor werkstations

minimaal i3

		
RAM geheugen

minimaal 4GB

		
*
Per Aperio device is een extra licentie vereist
** ACTENT API vereist
*** Voor API is een extra licentie vereist
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Windows 10 Pro,

Windows Server 2012R2,
Windows Server 2016
Windows 10 Pro
SQL Compact,
(meegeleverd)

SQL Express (optioneel),

SQL Server 2012, 2014, 2016
en 2017 (optioneel)
i7 < 250 deuren /

Xeon > 250 deuren
minimaal i3

8GB < 250 deuren /

16GB > 250 deuren

