
PoPis Produktu

IMAporter Cloud nabízí stejné vlastnosti jako IMA-
porter Pro, tedy sofistikované řešení přístupů pro 
rozsáhlé komplexy s vysokou mírou zabezpečení.  

Jak už ale název napovídá, správa tohoto sys-
tému je řešená prostřednictvím webové aplikace 
umístěné v cloudu. Veškeré funkce – tedy správa  
a zpracování dat o průchodech, přehled o vydaných 
ID médiích, nastavování přístupových práv nebo 
export dat do nadstavbových systémů jsou dostup-
né on-line a jsou zcela ve vašich rukou. Nemusíte 
instalovat a spravovat drahé servery, kupovat 
licence databází a jiného software, ani řešit jejich 
zabezpečení a zálohování. Díky platformě Otevíre-
jMobilem je možné používat k identifikaci také 
některé mobilní telefony.
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iMAporter 
Cloud

HlAvní výHody

•	 	komplexní systém identifikace

•  neomezené množství nadstaveb  
(EZS, EPS, CCTV, aj.)

•  doživotní podpora

•  on-line řešení s úložištěm v cloudu

•  podpora OtevírejMobilem
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tecHnické sPecifikAce

Max.	počet	identifikátorů: bez omezení

Max.	počet	přístupových	bodů: bez omezení

Max.	počet	terminálů: bez omezení

Kapacita	transakcí: bez omezení (v závislosti na databázi)

Databázové	prostředí: MS SQL, ORACLE

Typy	identifikačních	médií: bez omezení

Komunikační	rozhraní	čteček: Wiegand / ABA / RS232 / RS485

Lokace	systému: v rámci připojení LAN / WAN / internet bez omezení

Vazby	na	informační	systémy: SAP, OKsystem, Elanor, C4, ABI, SBI, Integra, DTC, Flux, ComArr a další

Zpětná	kompatibilita: plná podpora předchozí generace HW

On-line	/	Off-line: variantní prvky s možností plně distribuované databáze v případě potřeby off-line režim  
s neomezenými právy

IMAporter Cloud

sW Moduly

Více než 40 různých SW modulů zajišťuje maximální 
flexibilitu v přizpůsobení se potřebám zákazníků. 
Propojení IMAporter Cloud se systémy pro smart 
homes umožňuje automaticky řídit intenzitu osvětlení, 
vytápění, či klimatizace podle počtu přítomných osob, 
denní doby aj. 

Výběr z celé řady prvků systému IMAporter Cloud je velmi široký a jejich implementace 
není jednorázovou záležitostí. Spojte se s námi na úvodní bezplatnou konzultaci.

HW Prvky

Hardware systému IMAporter Cloud je tvořen dedi-
kovanou řadou řídicích jednotek z produkce IMA. 
Návazné a řízené prvky jsou standardní produkty 
světových i tuzemských výrobců, vždy konfigurované 
podle potřeb klientů. 


