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System kontroli dostępu to nie tylko ważna inwestycja
długoterminowa, ale także rozwiązanie, które, dobrane
odpowiednio, zapewni cały wachlarz korzyści. Sugerujmy,
aby rozłożyć proces poszukiwania systemu kontroli
dostępu, który dotrzyma tempa działaniom firmy przez
następne dziesięć lat, na kilka etapów.
Jednym z najważniejszych czynników, które należy uwzględnić
w poniższych pięciu krokach, są ludzie, którzy będą korzystać
z systemu. Zawsze stawiamy ludzi na pierwszym miejscu, bo
wierzymy, że bezpieczeństwo nie dotyczy tylko technologii,
ale przede wszystkim ludzi i ich codziennego życia. Jesteśmy
przekonani, że odpowiedni system kontroli dostępu zapewni
wszystkim spokój ducha związany z bezpieczeństwem i pozwoli im
żyć pełnią życia – określamy to jako Security for life.

Krok 1:
przeprowadź
analizę ryzyka
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Przygotowując analizę ryzyka, firmy bardzo często biorą pod
uwagę tylko prawne zobowiązania odnoszące się do bezpieczeństwa – ale samo bezpieczeństwo jest przecież równie
ważne. Dobra polityka bezpieczeństwa ochroni kluczowe
procesy biznesowe i środowisko firmy, jak również zasoby i –
co najważniejsze – Twoich pracowników.
Ważne, aby jasno określić ryzyko stanowiące największe
zagrożenie. Podejmując się tego zadania, nie myśl tylko o
technologii chroniącej przed zagrożeniami, a raczej zastanów
się, jak powinien wyglądać Twój idealny świat.

Przygotowując analizę ryzyka, pamiętaj, aby
odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:
• Co wymaga zabezpieczenia? Czy chcesz chronić wrażliwe
informacje i urządzenia, jak również ludzi i budynki?

• Które procesy wpłyną na obroty firmy, jeśli dojdzie do ich
naruszenia? Na przykład produkcja lub logistyka.

• Czego chcesz uniknąć i w jakim obszarze? Na przykład
pożaru, powodzi, przegrzania, włamania lub nieuprawnionego dostępu.

• Co należy zrobić, aby zminimalizować szkody, gdy dojdzie
do takiej sytuacji?

Krok 2: przyjmij
długoterminowy
punkt widzenia

Wiele może się zmienić w trakcie kolejnych lat działania
dobrego systemu kontroli dostępu. Dlatego rozważ nie tylko
to, czego teraz wymagasz od takiego systemu, ale także to,
czego możesz potrzebować w przyszłości.
W ten sposób sprawisz, że Twój system będzie dalej spełniał
wymagania związane z bezpieczeństwem, pozwalając
jednocześnie Twoim pracownikom na efektywne działania.
Mówiąc krótko, powinien zapewnić Ci maksymalny zwrot z
inwestycji w ujęciu długoterminowym.
Obmyślając swoją wizję, weź pod uwagę poniższe elementy.
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Karty dostępu
Czy Twoja firma funkcjonuje w oparciu o elastyczne
godziny pracy czy ramach systemu zmianowego? Czy
Twoi współpracownicy pracują często w wielu różnych
miejscach? Jeśli tak, świetnym rozwiązaniem kontroli
będą karty dostępu. Dają one pracownikom wygodny
dostęp do różnych miejsc przy użyciu tylko jednej karty, co
eliminuje czasochłonne procedury zarządzania kluczami.
Wykorzystanie kart dostępu pozwala również sprawdzać, kto
i kiedy uzyskuje dostęp do danego miejsca.

Nowe i powstające możliwości techniczne
Kontrola dostępu jest coraz częściej łączona z systemami

Współpraca z różnymi udziałowcami Twojej
organizacji

zarządzania budynkami, co ma na celu stworzenie inteligent-

Podobnie jak dyrektorzy wielu innych udziałowców w Twojej

nych, samozarządzanych i wydajnych energetycznie budowli.

organizacji będzie miało sporo dobrych pomysłów dotyczą-

Jednak, aby systemy te współdziałały w sposób wydajny,

cych polityki bezpieczeństwa, które mogą wpłynąć na Twój

muszą opierać się na otwartych standardach przemysłowych

budżet.

– i trzeba mieć to na uwadze.
Warto porozmawiać ze współpracownikami z różnych dziaPrzykłady otwartych standardów przemysłowych:

•
•
•
•

łów:

Interfejsy użytkowników oparte na technologii Java
Bazy danych SQL

• Dział ds. zarządzania budynkiem lub placówką

Protokół BAC-net na potrzeby zarządzania budynkiem

Ten dział najczęściej monitoruje budżety i będzie często

Protokół TCP/IP do komunikacji sieciowej

zaangażowany w codzienne operacje związane z systemem kontroli dostępu.

Rosnącą popularnością wśród systemów kontroli dostępu
cieszy się także identyfikacja biometryczna, taka jak czytniki

• Dział bezpieczeństwa

linii papilarnych. Nawet jeśli nie potrzebujesz takiego rozwią-

Zespół zajmujący się bezpieczeństwem jest kluczowy w

zania już teraz, warto rozważyć je, wybierając swój system

konsultacjach – będzie wiedzieć wiele na temat ryzyka,

kontroli dostępu.

przepisów prawnych i wymogów, jakie firma musi rozwa-

Nowe przepisy w Twojej organizacji
Czy wewnętrzne przepisy Twojej firmy lubią się zmieniać? Czy

żyć.

• Dział IT

na przykład za trzy lata goście będą nadal uzyskiwać dostęp

Twój dział IT będzie zajmować się siecią, na której bazuje

tylko za pomocą kart dostępu? Czy jeszcze długo zamierzasz

system kontroli dostępu. Zapytaj o pomysły dotyczące

korzystać z papierowych rejestrów obecności? Weź pod uwa-

szyfrowania kart dostępu oraz bezpieczeństwa wyposa-

gę tego typu czynniki, aby w przyszłości łatwo i oszczędnie

żenia połączonego z siecią, jak np. kamery IP i kontrolery.

wprowadzić zmiany na rzecz nowych przepisów.

Porozmawiaj również z zespołem na temat bezpieczeństwa logicznego, np. o możliwości wprowadzenia jednej

Zmiany przepisów prawnych, które wpływają na Twoją orga-

karty zapewniającej dostęp do budynku oraz odblokowu-

nizację

jącej komputer.

Centralne i lokalne przepisy prawne nieustannie się zmieniają, co oznacza, że konieczne jest regularne wprowadzanie

• Dział HR

zmian w systemach kontroli dostępu. Nie musi to być ani

Twoi koledzy z działu HR wiedzą, w jaki sposób rejestruje

kosztowne, ani czasochłonne, jeśli wybierze się system o

się dane pracowników i zarządza nimi. Porozmawiaj z nimi

wysokim stopniu skalowalności.

o tym, w jaki sposób można wykorzystać systemy danych
pracowników do stworzenia kart dostępu oraz jak wydaj-

Myśląc o możliwości skalowania, weź pod uwagę różne czyn-

niej zarządzać prawami dostępu.

niki, jak np.:

• Jaki stopień modularności oferuje rozważany system
kontroli dostępu?

• Czy można z łatwością dodawać komponenty, jak np.
dodatkową kamerę lub czytnik kart?

• Czy jest możliwość wyboru marki osprzętu, który ma

• Dział zaopatrzenia
Najpewniej to właśnie ten dział wyda ostateczną decyzję
o zakupie systemu kontroli dostępu. Pracownicy sprawdzą, czy producent i dostawca systemu będzie w stanie
dostarczyć skalowalne i zrównoważone usługi.

zostać zintegrowany?

• Jakie są obecne koszty dodawania komponentów do
systemu w porównaniu z prognozami na przyszłość?

• Dział komunikacji
Zbudowanie świadomości i zrozumienia nowego systemu
kontroli dostępu jest niezwykle ważne dla jego pomyślnego wdrożenia. Dział zajmujący się komunikacją wewnętrzną może Ci w tym pomóc.

Krok 3: dowiedz
się, jakie
możliwości
zapewnia
system
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Wydajniejsze wykorzystanie przestrzeni
System kontroli dostępu może dostarczyć wielu wskazówek
na temat tego, w jaki sposób wykorzystywana jest dostępna
przestrzeń. Jeśli na przykład sześć pięter budynku jest wykorzystywanych w każdy piątek tylko w połowie, wówczas w te
dni można otworzyć tylko trzy piętra. System kontroli dostępu
może nawet kierować pracowników do miejsc z wolnymi biurkami. Być może zechcesz, aby w niektórych strefach światło
i klimatyzacja wyłączały się automatycznie, aby oszczędzać
energię. To wszystko można osiągnąć, jeśli połączymy system
kontroli dostępu z systemem zarządzania budynkiem.

Optymalizowanie procesów biznesowych
Podobnie jak SAP i ERP system kontroli dostępu może pomóc
w optymalizacji Twojego biznesu. Jeśli zostanie on połączony
z systemem HR, wtedy dane pracownika wystarczy wprowadzić tylko raz. Ponadto, jeśli pracownik opuści firmę lub
zmieni stanowisko, po zaktualizowaniu bazy danych HR jego
prawa dostępu automatycznie ulegną zmianie bądź zostaną
cofnięte. Pozwala to wyeliminować wiele czynności admini-

Aby jak najlepiej wykorzystać inwestycję w nowy system

stracyjnych, a przy tym zwiększa bezpieczeństwo. Aby móc

kontroli dostępu, warto zapoznać się z możliwościami, jakie

zrealizować takie połączenie, należy wybrać system kontroli

zapewnia.

dostępu bazujący na otwartych standardach.

Dobry system kontroli dostępu stanowi cenną pomoc w

Zapewnienie przyjaznego punktu przyjmowania
gości

takich kwestiach jak:

Zwiększanie wygody pracowników

System kontroli dostępu, który bierze na siebie proces tworzenia kart dla odwiedzających za pośrednictwem zautomaty-

Życie staje się o wiele prostsze, gdy dzięki jednej karcie

zowanych zadań, minimalizuje presję administracyjną i skra-

uzyskujemy dostęp do drzwi, turnikietów, bram i szafek. Nie

ca kolejki w recepcji. A ponadto sprawia, że osoby wizytujące

wspominając nawet o logowaniu się do komputera, możli-

otrzymują serdeczne i odpowiednie powitanie.

wości drukowania czy płacenia za obiad w kantynie. Jeśli
wybierzesz odpowiednią technologię obsługi kart, będzie to
możliwe – producent, monter lub wdrożeniowiec pomoże Ci
w podjęciu właściwej decyzji.

Krok 4: stwórz
plan wymagań
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Czy Twoje potrzeby i życzenia zostały już jasno określone w
punktach od 1 do 3? Jeśli tak, zbierz je w jeden plan wyma-

Przykłady fizycznych środków zabezpieczających

gań dotyczących nowego systemu kontroli dostępu.

• Płot, strefy zielone lub obszary wodne
Aby zapewnić, że wymagania zawarte w Twoim planie są jak

zabezpieczające teren Twojej firmy.

najbardziej szczegółowe:

• Wyjaśnij, dlaczego chcesz wymienić swój dotychczasowy

• Barierka z czytnikiem kart na wjeździe parkingu
pozwalająca unikać nadużyć.

system.

• Opisz korzyści oraz pozytywne doświadczenia, które
chcesz zachować ze starego systemu.

• Przewodowe czytniki przy drzwiach zewnętrznych,
obsługiwane za pomocą kart dostępu i kodu PIN,
aby chronić przed włamaniami i nieupoważnionym
dostępem.

• Wyjaśnij, czego oczekujesz od nowego systemu kontroli
dostępu oraz jakich problemów chcesz uniknąć.

• Turnikiety ustawione pomiędzy recepcją a obszarami
biurowymi, tak aby osoby bez ważnej karty nie mogły

• Określ, w jaki sposób system ma poprawić Twoją wydaj-

wejść.

ność, produktywność, elastyczność i skalowalność. Jeśli
Twój plan wymagań jest mierzalny w odpowiednim stop-

• Szafki, w których pracownicy mogą przechowywać

niu, możesz później sprawdzić, czy system spełnia Twoje

wartościowe rzeczy. Szafki, w których odwiedzający

wymagania.

mogą pozostawić swoje urządzenia przenośne, aby
nie mogli wykonywać zdjęć ani nagrań kluczowych

• Wyjaśnij, w jaki sposób poszczególne grupy ludzi powinny

procesów biznesowych.

wykorzystywać system. Jakie czynności powinien, a jakich
nie powinien wykonywać recepcjonista? W jaki sposób

• Bezprzewodowe zamki obsługiwane za pomocą kart

zarządca budynku będzie wykorzystywać system? Kto

dostępu na drzwiach pomieszczeń zaopatrzeniowych i

będzie monitorować alarmy?

schowków.

• Określ, jakich środków fizycznych potrzebujesz, aby chronić swoich ludzi, zasoby oraz procesy biznesowe przed

• Czytniki biometryczne lub kamery zapewniające
dodatkowe zabezpieczenie w kluczowych obszarach.

zidentyfikowanym ryzykiem.

• Kontrolery uruchamiające alarm w przypadku
wykrycia zmian temperatury.

Szybkie podsumowanie

Krok 5: znajdź
odpowiedniego
dostawcę
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System kontroli dostępu to ważna inwestycja, na której będziesz chciał polegać nawet za dziesięć lat. Dlatego tak ważne jest, aby dogłębnie zaplanować i przemyśleć jego zakup.
Upewnij się, że na każdym etapie dogłębnie rozważysz, kto
będzie korzystać z systemu kontroli dostępu oraz jak system
będzie funkcjonował na co dzień.
Na początku przeprowadź analizę ryzyka, aby określić zagrożenia, przed którymi chcesz ochronić firmę. Nie opieraj
wniosków tylko na dostępnej technologii oraz zobowiązaniach prawnych, ale weź także pod uwagę własne potrzeby
(krok 1).
Następnie przygotuj długoterminową wizję (krok 2), biorąc

Mając już konkretny plan wymagań, możesz podzielić się nim

pod uwagę:

z producentami, instalatorami oraz wdrożeniowcami. Każdy z
nich zaoferuje coś innego.

• Producent doradzi w kwestii trendów technicznych oraz
opcji odpowiadających Twojej firmie. Może także podzielić
się pomysłami związanymi z systemem kontroli dostępu
oraz zabezpieczeniami odpowiadającymi Twoim potrzebom.

•
•
•
•

Wykorzystanie kart dostępu.
Nowe i powstające opcje techniczne.
Potencjalne nowe przepisy w Twojej organizacji.
Zmiany przepisów prawnych, które wpłyną na Twoją organizację.

• Inne działy Twojej organizacji, które mogą interesować
się nowym systemem kontroli dostępu lub które mogą
zapewnić dodatkową wartość w procesie jego wyboru i

• Instalator lub wdrożeniowiec zapewni właściwe wdro-

wdrożenia.

żenie, zintegrowanie i obsługę nowego systemu kontroli
dostępu oraz powiązanych z nim układów.

Następnie przyjrzyj się możliwościom, jakie system kontroli
dostępu może zaoferować Twojej organizacji (krok 3). Na

Zastanów się nad tym, czego oczekujesz po współpracy z pro-

podstawie powyższych kroków przygotuj szczegółowy plan

ducentem lub dostawcą. Wybierając instalatora lub wdroże-

wymagań (krok 4), który pozwoli Ci zwrócić się do odpowied-

niowca, weź pod uwagę to, w jaki sposób system będzie przez

niego dostawcy (krok 5).

niego aktualizowany i usprawniany w przyszłości. Zdecydujcie
wspólnie (korzystając z mierzalnych celów z etapu 4), w jaki

W ten sposób dokonasz wyboru systemu kontroli dostępu,

sposób określana będzie sprawność systemu, tak aby można

który spełni Twoje wymagania i ambicje – zarówno obecnie,

go było udoskonalać w nadchodzących latach.

jak i w przyszłości – oraz zapewni znaczne korzyści.

Chcesz wiedzieć więcej?
Następnie skontaktuj się z nami.
Nedap Security Management
Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
Holandia
+31 (0)544 471 111
info@nedapsecurity.com

www.nedapsecurity.com

