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Często dużo mówi się o technologii najlepszej w swojej klasie – ale
co to oznacza w praktyce, jeśli chodzi o fizyczną kontrolę dostępu?
Czy najlepiej jest zainwestować w jeden system bezpieczeństwa,
który spełnia wszystkie Twoje potrzeby teraz… Ale może sprawić,
że zamkniesz się na możliwości wprowadzania ulepszeń i adaptacji
w przyszłości? A może należy szukać systemu kontroli dostępu o
otwartej architekturze, która umożliwia łatwe dostosowanie go do
własnych potrzeb oraz dodawanie, usuwanie lub wymianę integracji
według własnego uznania?

Czym są rozwiązania
najlepsze w swojej klasie?
Przyjrzyjmy się najpierw pojęciu „najlepsze w swojej
klasie” i temu, co ono dla nas oznacza. Wielu producentów
systemów kontroli dostępu stara się oferować kompletne
portfolio, opracowując własne, uzupełniające się systemy
bezpieczeństwa. My jednak wierzymy, że nie można być
najlepszym we wszystkim. Wierzymy też, że prawdziwie
wyjątkowa technologia powstaje tylko wtedy, gdy firmy
skupiają się na tym, co robią najlepiej.
Dlatego właśnie to robimy: koncentrujemy się na rozwoju i
aktualizacji naszego systemu kontroli dostępu AEOS , aby
zapewnić jego najwyższą jakość – stworzyć system najlepszy
w swojej klasie. Robimy to bez rozpraszania się tworzeniem
innych produktów czy też oferowaniem usług instalacyjnych
lub serwisowych.
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Połączenie najlepszych w swojej klasie
technologii bezpieczeństwa
Chcemy jednak zapewnić klientom możliwość zbudowania kompleksowego systemu bezpieczeństwa o wysokiej jakości, który
będzie w pełni dostosowany do swoich użytkowników i ich potrzeb. Aby to osiągnąć, współpracujemy ze specjalistami z innych
dziedzin, którzy również koncentrują się na tworzeniu najlepszych produktów bezpieczeństwa, w ramach naszego Programu
Partnerów Technologicznych. Technologie naszych partnerów bezproblemowo integrują się z naszym systemem kontroli
dostępu AEOS i obejmują szeroki zakres produktów, od identyfikacji biometrycznej przez zarządzanie wideo po dostęp mobilny
i wiele innych.
Zbudowaliśmy również silne partnerstwo z integratorami systemów na całym świecie poprzez sieć partnerów biznesowych –
jedynych firm upoważnionych do sprzedaży, instalacji i konserwacji systemu AEOS. Dzięki temu nasi klienci końcowi zawsze
mają dostęp do wsparcia ekspertów we wszystkich lokalizacjach, które muszą chronić.
Podsumowując, dostarczanie najlepszych w swojej klasie technologii oznacza dla nas:

1. Skupienie się najpierw na ludziach i ich wyzwaniach, a dopiero potem na technologii, która ma sprostać ich potrzebom.
2. Bycie specjalistą przy jednoczesnym budowaniu silnego partnerstwa z innymi firmami skupionymi na dostarczaniu
najlepszych rozwiązań w swojej klasie.

3. Zapewnienie dostępności produktów i wsparcia ekspertów na całym świecie.
Jesteśmy w stanie osiągnąć to wszystko, ponieważ AEOS jest zbudowany na podstawie otwartych standardów.

Różnorodne korzyści dla
użytkowników końcowych
Skoro wiemy już, co oznacza podejście oparte na najlepszych w swojej klasie rozwiązaniach,
przyjrzyjmy się korzyściom, jakie przynosi ono użytkownikom końcowym, i dlaczego lepiej
jest zainwestować w otwartą platformę i integracje niż w pojedynczy, samodzielny system
bezpieczeństwa.

1. Jakość i wartość
Kupując każdy element systemu bezpieczeństwa od specjalisty, inwestujesz w produkty
wysokiej jakości. Każdy aspekt Twojego systemu będzie najlepszy w swojej klasie i po
połączeniu będzie w stanie zaoferować większą wartość niż samodzielny system. Ponadto
można uzyskać większą wartość ogólną dzięki zagwarantowaniu, że system jest dostosowany
do konkretnych wymagań, bez płacenia za zbędne funkcje.

2. Swoboda
Masz swobodę wyboru technologii, które chcesz zastosować w każdej funkcji. Zapewniamy tę
swobodę poprzez współpracę z wieloma partnerami dla każdej technologii. Dzięki temu nie
ograniczasz się do jednego dostawcy i możesz budować swój system w dowolny sposób.

3. Elastyczność i zabezpieczenie na przyszłość
Twoja organizacja będzie się zmieniać, podobnie jak świat wokół Ciebie. Otwarta platforma
zapewnia elastyczność umożliwiającą szybkie dostosowanie systemu bez wpływu na
bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Możesz reagować na nowe zagrożenia, wdrażać nowe
technologie i funkcjonalności oraz zastępować poszczególne integracje bez konieczności
wymiany całego systemu. Ponadto masz pewność, że Twój system jest przygotowany na
rozwiązania przyszłości i zawsze aktualny.

4. Skalowalność
W miarę rozwoju organizacji łatwo jest rozbudowywać system dzięki otwartej platformie i
integracjom. Możesz szybko i łatwo dodawać nowe lokalizacje na całym świecie i wdrażać
konkretne integracje, których potrzebujesz dla danej lokalizacji, a wszystko to przy
zachowaniu jednolitego systemu i centralnej kontroli.

5. Wydajność
Takie podejście pozwala na usprawnienie działań i zwiększenie wygody. Ułatwia zachowanie
pełnej kontroli nad ochroną i monitorowaniem każdego z obiektów, zapewniając jednocześnie
przyjazne, wydajne środowisko pracy.

Zapewnij sobie niezbędne wsparcie
Przy korzystaniu z integracji kluczowy jest ich staranny dobór.
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jasnych informacji na temat ich funkcjonalności, korzyści, a
także innych aspektów, które należy wziąć pod uwagę.

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy pomóc Ci zbudować
kompleksowy, zintegrowany system bezpieczeństwa
dostosowany do Twoich potrzeb?
Już dziś porozmawiaj z naszymi ekspertami.
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