Artikelnummer
20021025

Bild

Beskrivning

R-CARD M5 MEGA

Pris
Kontakta oss

Tilläggsprogramvara till M5 för integrerat larm. M5systemet kan även förses med programmodulen MEGA
vilket gör att systemet kompletteras med inbrottslarm och
brandvarning helt integrerat med passerkontrollen. Med
MEGA finns inte längre behov av att bygga dubbla system
utan larmgivarna i form av detektorer och magneter
kopplas istället till passagesystemets dörrkontrollenheter.
E-nummer: 5875139

20021021

R-CARD M5 MEGA MINI

Kontakta oss

MEGA Mini är begränsad till max 64 larmpunkter men har i
övrigt stöd för samma funktioner som M5 MEGA.
E-nummer: 5875428

20021032

R-CARD M5 UPD

Kontakta oss

Förlängning av avtal. Ett års fri uppgradering av R-CARD
M5/M5 MINI.
E-nummer: 5875144

20021050

R-CARD M5 CLIENT
Extra klientlicens för objekt med behov av flera samtidiga
administratörer. I grundlicensen R-CARD M5 ingår en M5klientlicens som används av den operatör som ansluter till
M5 Server vid administration av
systemet. Klientprogramvaran kan installeras i fritt antal
datorer men anslutning mot M5 Server räknas per samtidig
användare.
E-nummer: 5875117

RCO Security AB | Box 705 | 176 27 Järfälla | Växel 08-546 560 00 | info@rco.se | www.rco.se

Kontakta oss

20021016

R-CONTROL

Kontakta oss

Grafisk presentations- och hanteringsprogramvara för RCARD M5. Licensierad modul för utökad
anläggningskontroll och systemstyrning. Med RCONTROL styr och övervakar en operatör flera olika RCARD M5-system oavsett var dessa finns rent geografiskt.
Status för dörrar och larmobjekt presenteras med klara och
tydliga färger och symboler. Att öppna en dörr eller styra
till- och frånkoppling av larmområden utförs
enkelt via valbara åtgärdssymboler. Programmering sker
dessutom snabbt och enkelt med drag-anddrop.funktionalitet.
E-nummer: 5870507

20021040

R-CARD M5 BOKA

Kontakta oss

Modul för att koppla R-CARD M5 mot externa
tidbokningsprogram, exempelvis FRI eller Interbook, för
automatisk aktivering av behörighet till bokade lokaler.
Bokningar utförda i det externa programmet importeras via
en textfil innehållande bokningsdata.
E-nummer: 5875116

20021053

R-CARD M5 NAP

Kontakta oss

Med programmodulen M5 NAP utökas R-CARD-systemets
funktioner med avancerad närvarokontroll. Egenskaper
som entréhänvisning, antipassbackregler, nivå- tid- och
antalslarm samt blockering av passage ger möjlighet till
ökad säkerhet.
E-nummer: 5875492

20021055

R-CARD M5 NÄRVARO WEB
Med M5 Närvaro Web erhålls en presentationsfunktion
som i realtid presenterar vilka personer som befinner sig i
ett eller flera definierade närvaroområden. Området kan
namnges fritt och begränsas av de dörrmiljöer som
kontrollerar in- och utpassering till och från området.
E-nummer: 5875138
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Kontakta oss

20021060

R-CARD M5 OPC

Kontakta oss

Med tilläggsfunktionen R-CARD M5 OPC finns möjlighet
att integrera passer, larm och brandvarning med
fastighetsstyrning (så kallade SCADA-system). Detta ger
ett kostnadseffektivt utnyttjande av enheter och
ledningsnät samt möjlighet
till energibesparing via intelligent styrning av exempelvis
belysning, värme och ventilation.
E-nummer: 5875118

20021075

R-CARD M5 DBI

Kontakta oss

Programmodul för import av data från extern databas till RCARD M5. Används även för aktivering av funktionen
realtidsimport samt för att slå ihop flera olika M5databaser till en.
E-nummer: 5875430

20021085

R-CARD M5 WEBADMIN

Kontakta oss

Webadmin / Services används som integrationsgänssnitt
mot Seriline och ÅF Visito.
E-nummer: 5875126

20021120

R-CARD M5 TEKNIKER LICENS

Kontakta oss

För tekniker vid installation och driftsättning.
E-nummer: 5875330

PROGRAMLICENS CARDPRO SDK-PRIN
Denna produkt kan inte köpas i webbshopen då vi behöver
veta vem slutanvändaren är. Välkommen att ringa eller
maila in din beställning.
E-nummer: 5875329
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Kontakta oss

PROGRAMLICENS CARDPRO SDK-NET

Kontakta oss

Denna produkt kan inte köpas i webbshopen då vi behöver
veta vem slutanvändaren är. Välkommen att ringa eller
maila in din beställning.
E-nummer:

20021302

R-CARD M5 ACCESS DÖRR

Kontakta oss

Mobilapplikationen RCO Access ger möjlighet för
slutanvändaren att se status på och öppna dörrar i RCOpassagesystem. Appen laddas ner från Google Play eller
AppStore kostnadsfritt. Språk som stöds är svenska,
norska, finska och engelska.
E-nummer: 5870897

20021306

R-CARD M5 ACCESS VIRTUELL
Mobilapplikationen RCO Access ger möjlighet för
slutanvändaren att se status på och öppna dörrar i RCOpassagesystem. Appen laddas ner från Google Play eller
AppStore kostnadsfritt. Språk som stöds är svenska,
norska, finska och engelska.
E-nummer: 5870898
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