












Platforma AEOS oferuje wolność wyboru nawet w sferach innych niż kontrola 
dostępu, dając szerokie spektrum możliwości integracyjnych. Niezależnie od 
tego, czy platforma AEOS wykorzystywana jest do kontroli dostępu czy
w połączeniu z innymi sferami działalności, często musi zostać zintegrowana 
z procesami zarządzania w infrastrukturze IT firmy, takimi jak zarządzanie 
tożsamościami czy pracą oraz monitorowaniem sieci.

Importowanie danych
System AEOS łączy się z bazami danych, aby zwiększać efektywność wykorzystania 
źródeł danych o pracownikach i partnerach. Importowanie danych może odbywać 
się automatycznie, a autoryzacje zmieniać się będą wraz ze zmianami danych osoby 
w bazie danych.

Eksportowanie danych
Systemy zewnętrzne mogą pozyskiwać dane z systemu AEOS. W skład tych danych 
wchodzą dane osobowe, metody identyfikacji i weryfikacji, autoryzacje i reguły takie 
jak harmonogramy godzinowe czy dniowe, formatki wejść czy autoryzacji.

Eksportowanie wydarzeń
System AEOS umożliwia definiowanie i filtrowanie wydarzeń, które mogą być ek-
sportowane z bazy danych AEOS. Wyeksportowane dane mogą być wykorzystywane 
przez systemy zewnętrzne takie jak PSIM oraz systemy zarządzania czasem i
obecnością.

Łączenie usług
System AEOS ułatwia działalność pracowników, gości i partnerów przez łączenie się 
z innymi usługami. Można na przykład podłączyć system AEOS do systemu rezerwac-
ji pomieszczeń. W takim wypadku zarezerwowanie pomieszczenia w systemie spra-
wi, że system AEOS otrzymuje automatycznie informacje autoryzacyjne.
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Wykorzystaj moc AEOS

Mamy to pod kontrolą
Jeśli chodzi o kontrolę dostępu, to AEOS ustawia wyso-
ko poprzeczkę dla reszty sektora bezpieczeństwa. Sze-
roka gama możliwości, unikalna architektura i łatwość 
ustawiania autoryzacji sprawiają, że platforma jest 
zaiste wyjątkowa. Co więcej, do systemu dodać można
funkcje detekcji włamań i zarządzania wideo.
Platforma współpracuje z najlepszymi programami
innych firm, co czyni z AEOS potężne narzędzie do
zarządzania bezpieczeństwem.

Najpierw ludzie
Od prawie stu lat sprawiamy, że życie jest łatwiejsze. 
Nedap rozpoczęło działalność w 1929 roku. W chwi-
li obecnej na całym świecie zatrudniamy 750 osób. 
Zajmujemy się kontrolą dostępu od 35 lat. To doświad-
czenie doprowadziło do powstania platformy AEOS, 
pierwszego systemu zarządzania bezpieczeństwem 
bazującego na oprogramowaniu. W naszej siedzibie 
głównej w Holandii skupiamy się zawsze na ludziach
i problema ch, z którymi muszą sobie radzić. 
Dopiero po zrozumieniu tych aspektów zajmujemy
się zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, 
aby pomagać ludziom w rozwiązywaniu problemów 
dzięki współczesnym, dobrze zaprojektowanym i ła-
twym w obłudzie programom.

Czytniki kart
Używamy czytników kart firmy Nedap, ale AEOS 
pracuje również z praktycznie każdym czytnikiem kart 
z sektora bezpieczeństwa, co zapewnia współpracę 
ze starym sprzętem lub umożliwia wybranie takich 
produktów, które pasują do budżetu i polityki bezpie-
czeństwa.

Zamki online i offline
AEOS współpracuje z zamkami innych firm, włączając 
w to zamki offline, online, przewodowe i bezprzewo-
dowe. Umożliwia to zarządzanie prawami dostępu do 
zamków różnych typów i różnych firm z poziomu jednej 
aplikacji.

Czytniki biometryczne
System AEOS działa z najważniejszymi systemami 
danych biometrycznych sektora bezpieczeństwa, 
usprawniając rejestrację oraz weryfikację, jak również 
przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych danych. 
Platforma pobiera dane z zewnętrznych urządzeń, 
takich jak czytniki linii papilarnych, zmienia je w dane 

AEOS i obszar 
dostępu fizycznego
AEOS zbudowany jest przy pomocy otwartych standardów, co umożliwia integrację platformy z 
systemami zewnętrznymi. Daje to wolność w wybieraniu takich środków, jakich wymaga dana polityka 
bezpieczeństwa. Umożliwia to również integrację ze starymi systemami firmy. AEOS nie tylko może 
pracować z każdym rodzajem magistrali, ale działa we współpracy z ważniejszymi produktami kontroli 
dostępu na rynku.

identyfikatora i przekazuje do AEOS, który traktuje te 
dane jak standardowy identyfikator tożsamości.

Szafki
System AEOS zapewnia kontrolę dostępu do firmowych 
szafek. Umożliwia to przypisanie autoryzacji pracowni-
kom, aby za pomocą jednej karty mogli otwierać szafki 
czy uzyskiwać dostęp do budynków.

Depozytory kluczy
AEOS informuje o statusach wypożyczonych i oddanych 
kluczy, włączając w to dane na temat osób, które klucz 
pobrały. Jeśli klucz nie został oddany, system może 
zablokować danej osobie drogę wyjściową z budynku.

Urządzenie kontrolujące
Projektujemy swoje własne urządzenia kontrolujące. 
Dajemy jednak wolność wyboru, więc w celu zapew-
nienia pełnej integracji z istniejącą infrastrukturą AEOS 
może współpracować z urządzenia kontrolującymi 
innych firm. Umożliwia to efektywne wykorzystanie 
inwestycji oraz funkcjonalności AEOS.



Skontaktuj się z nami i opowiedz 

o wyzwaniach, przed którymi stoi 

twoja firma. Z przyjemnością

pomożemy.

www.nedapsecurity.com


