
Poziomy bezpieczeństwa 
w AEOS
Reaguj na incydenty 
jednym kliknięciem

Wykonaj odpowiednią akcję – natychmiast
Szybka reakcja w sytuacji awaryjnej może mieć 
ogromne znaczenie. Jednak właśnie wtedy traci się 
czas na ręczne otwieranie i zamykanie drzwi lub na 
cofanie prawa dostępu poszczególnym osobom. 
Niektóre reakcje mogą być z kolei niewspółmierne do 
potrzeb. Jeśli zdarzenie wpływa tylko na określony 
obszar lub na grupę osób, jedyną dostępną metodą 
szybkiego reagowania nie powinno być zablokowanie 
wszystkich. 

Poziomy bezpieczeństwa AEOS umożliwiają szybką 
zmianę trybu dostępu lub poziomu zabezpieczeń. 
Dzięki temu można zachować pełną kontrolę nad 
dostępem do budynków i terenu podczas incydentu 
bez zakłócania działalności całej firmy. 

Poziomy bezpieczeństwa doskonale sprawdzają się w:
• Dużych firmach działających w wielu lokalizacjach, 

regionach lub krajach;
• Organizacjach o natężonym i skomplikowanym 

ruchu pracowników i odwiedzających;
•  Firmach wymagających dodatkowego 

zabezpieczenia ze względu na obsługę 
niebezpiecznych lub wartościowych towarów.
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„Gotowość na wszystkie zagrożenia, 

jakie mogą się pojawić”

Definiuj scenariusze z wyprzedzeniem
Jeśli użytkownik zdefiniuje scenariusze przewidujące 
zróżnicowane potrzeby związane z autoryzacją, 
w obliczu zagrożenia będzie mógł w ciągu kilku 
sekund przełączyć system na odpowiedni poziom 
zabezpieczeń. Istnieje również możliwość dodania 
weryfikacji, funkcji zapobiegającej przekazaniu karty 
osobie niepowołanej lub zliczania osób w określonych 
punktach dostępu. Liczba scenariuszy do utworzenia 
jest nieograniczona, dzięki czemu można zdefiniować 
odpowiednią reakcję na każdy incydent.

Sytuacje awaryjne 
W razie incydentu powodującego konieczność 
ewakuacji budynku funkcja Poziomów bezpieczeństwa 
AEOS umożliwia natychmiastową zmianę ustawień 
kontroli dostępu. Podczas ewakuacji należy wybrać 
zdefiniowany wcześniej poziom bezpieczeństwa 
pozwalający wyłącznie na opuszczanie budynku, a nie 
wchodzenie do niego. Nie dotyczy to oczywiście służb 
ratowniczych, dlatego system AEOS można ustawić 
tak, aby przedstawiciele służb mieli pełny dostęp do 
wszystkich miejsc przez cały czas. A ponadto podczas 
aktywacji wybranego poziomu zabezpieczeń system 
AEOS może automatycznie drukować listę osób 
znajdujących się w budynku.

Strajk
W trakcie strajku konieczne może być udostępnienie 
wybranych obszarów budynku lub zakładu tylko 
dla kierownictwa wyższego szczebla i zespołu ds. 
bezpieczeństwa. Za pomocą Poziomów bezpieczeństwa 
AEOS można w łatwy sposób utworzyć scenariusz, 
w ramach którego określonym osobom nadaje się 
specjalne prawa dostępu, a pozostałym blokuje dostęp 
do zdefiniowanych obszarów.

Zamieszki 
Jeśli w pobliżu wybuchną zamieszki, funkcja Poziomów 
bezpieczeństwa AEOS umożliwia szybką reakcję i 
odcięcie dostępu do całej lokalizacji.

„Możliwość szybkiego reagowania 

w sytuacji awaryjnej może 

uratować życie”

Specjalne godziny otwarcia
Załóżmy, że budynek firmowy jest zamknięty w 
niedziele, ale przez dwie niedziele w roku ma być 
otwarty. Oczywiście można ręcznie zmodyfikować 
standardowe harmonogramy dla tych dwóch dni. 
Jednak dzięki Poziomom bezpieczeństwa AEOS
można łatwo przełączyć się na scenariusz utworzony 
dla tej sytuacji wcześniej. Scenariusz o nazwie 
„robocza niedziela” może definiować punkty dostępu 
i osoby mające dostęp w czasie niestandardowych 
godzin pracy.

Pusty parking
Funkcja Poziomów bezpieczeństwa AEOS przydaje 
się także w razie konieczności opróżnienia parkingu. 
Prosta zmiana ustawień umożliwi wyłącznie wyjazd 
samochodów bez możliwość wjeżdżania na parking.

Więcej spokoju podczas stresujących  
sytuacji
Poziomy bezpieczeństwa AEOS to pełna kontrola nad 
tym, kto wchodzi na teren i do budynku firmy, dostępna 
przez cały czas. Dzięki temu masz mniej na głowie 
w sytuacjach, gdy jest wiele do zrobienia, a decyzje 
trzeba podejmować w mgnieniu oka.
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