
POPIS PRODUKTU

Řízení a kontrola vstupů v rozsáhlých prostorech si žádá
použití komplexního přístupového systému s vysokými
nároky na bezpečnost a komfort obsluhy. Takové
požadavky splňuje systém IMAporter Pro , který dokáže
vyhovět všem náročným požadavkům. Na základě
individuálních potřeb klienta je možné systém rozšířit o
nejrůznější moduly, jako jsou: vrátnice, evidence návštěv,
kontrola osob, evidence vozidel a další. Tyto moduly
mohou být dále navázané na bezpečnostní systémy
EZS, EPS a CCTV. IMAporter Pro je certifikovaný
Národním bezpečnostním úřadem na stupeň „Přísně
tajné“.

Aktuálně vydaná verze IMA Porter Pro verze pro rok
2019 je nově vybavena funkcí profilování osob. Tato
funkce má za úkol na základě informací o průchodech
vytvářet standardní profily držitelů karet a upozorňovat
na situace, kdy chování těchto držitelů karet není v
korelaci s jejich profilem.

Dalším vylepšením nové verze je využití standardních
šifrovacích nástrojů (AES, TLS, OSDP a další) pro
zvýšení bezpečnosti celého systému. Zásadní zlepšení
bylo provedeno na úrovni čteček bezkontaktních karet,
kde je možno, přidáním rozhraní pro čipovou kartu SAM
(Security Access Module), autentizovat čipové karty
zabezpečené algoritmy na bázi eliptických křivek EEC
512. Toto řešení dává navíc uživatelům plnou kontrolu
nad šifrovacími klíči.
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IMAporter Pro
Inovovaná verze 2019 - systém pro komplexní řízení identifikace

HLAVNÍ VÝHODY

• komplexní systém identifikace

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

• doživotní podpora

• dlouhodobě ověřený systém

Tel.: (+ 420) 251 081 097
E-mail: ima@ima.cz

IMA s.r.o.
Na Valentince 1
150 00 Praha 5



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Max. počet identifikátorů: bez omezení (dle přání zákazníka)

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

Komunikační technologie: LAN (TCP/IP) / RS485 / NFC

Certifikace: NBÚ – stupeň 4 („Přísně tajné“) s možností vícefaktorové identifikace (biometrie, PIN, atp.)

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 offline režim
s neomezenými právy

IMAporter Pro

SW MODULY

Více než 40 různých SWmodulů zajišťuje maximální
flexibilitu v přizpůsobení se potřebám zákazníků.
Zvláštní kapitolu pak představuje využití modulů pro
řízení inteligentních budov (smart homes). Propojení
systémů smart home se systémem IMAporter Pro
umožňuje automaticky řídit intenzitu osvětlení,
vytápění, či klimatizace podle počtu přítomných osob,
denní doby aj..

Možnosti výběru ze široké škály prvků systému IMAporter Pro jsou velmi variabilní a jejich implementace
není jednorázovou záležitostí. Spojte se s námi na úvodní bezplatnou konzultaci.

HW PRVKY

Hardware systému IMAporter Pro je tvořen
dedikovanou řadou řídicích jednotek, čteček a
terminálů z produkce IMA. Návazné a řízené prvky jsou
standardní produkty světových i tuzemských výrobců,
vždy konfigurované podle potřeb klientů.

Tento výrobek byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR
v programu „Bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 - 2022 Program VI“.


