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ACCO NET is een schaalbaar toegangscontrole systeem met een gedistribueerde structuur.
De belangrijkste onderdelen van deze oplossing zijn de ACCO Server software en de
ACCO-NT toegangscontrole panelen. Op de onderliggende ACCO-KP deurcontrollers
worden de kaartlezers voor gebruikersidentificatie aangesloten.
Dankzij de uitgebreide functionaliteit, het intuïtieve beheer en de flexibiliteit voor het
creëren en uitbreiden van de systeem structuur, voldoet ACCO NET aan de eisen van groteen middelgrote ondernemingen met veel filialen, zoals winkelketens, banken, customer
service centers en andere filiaalbedrijven. Eenvoud en gebruiksgemak van het systeem
wordt gegarandeerd door de ACCO-WEB internet applicatie, die via een web browser is te
benaderen.
Deze tool stelt u in staat om het systeem te beheren vanaf waar dan ook ter wereld, zowel
vanaf desktop computers als mobiele apparaten.
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Systeem
Functionaliteit
De werking van het ACCO NET systeem is gebaseerd op
toegangscontrole gebieden, wat vele combinaties van autorisatie
mogelijk maakt voor zowel individuele gebruikers als voor hele groepen.
U kunt tijdelijke toegangsschema’s definiëren en bijvoorbeeld looproutes
maken waarlangs de gebruikers zich mogen bewegen rond de faciliteit.
Bovendien voorkomt u met de anti-passback functie de mogelijkheid
een ID opnieuw te gebruiken om het beveiligde gebied binnen te gaan,
zonder deze eerst verlaten te hebben.

Het ACCO NET systeem is een
flexibele-, schaalbare en veilige
oplossing.
De communicatie tussen de
ACCO Server en de ACCO-NT
toegangscontrole panelen
is gecodeerd, voor een
betrouwbare en veilige
overdracht van informatie
De combinatie van rapportages in de meest voorkomende formaten
(XML, CSV, XLSX) en aanwezigheidscontrole van personen maakt het voor
ACCO NET mogelijk om de werktijd te berekenen, eventueel met behulp van
vooraf geprogrammeerde regels of schema’s, zoals bijvoorbeeld automatisch
uitklokken op een vaste tijd.
Het is ook mogelijk om de huidige locatie en de gelopen route van de gebruiker
te controleren
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ACCO NET maakt het mogelijk om een systeem te creëren voor

65.000 gebruikers
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* integratie is alleen mogelijk met INTEGRA alarmsystemen

Geavanceerde software
ACCO NET is een toegangscontrole systeem waarbij het beheer, gebruikersmanagement en configuratie gebaseerd zijn op
geavanceerde software. Deze componenten worden geïnstalleerd op een server met het Debian of CentOS besturingssysteem
en kunnen - afhankelijk van de grootte van het systeem - op een enkele server of zelfs op drie afzonderlijke servers geïnstalleerd
worden.
ACCO Server-software is
• De
verantwoordelijk voor een gecodeerde
TCP/IP communicatie tussen de
toegangscontrole panelen.
Het resultaat is een systeem dat een
onbeperkt aantal locaties kan beheren
om zo één gedistribueerd en schaalbaar
systeem te creëren.

ACCO-DB database herbergt de
• De
configuratie- en structuur van het
systeem, de gegevens van 65.000
gebruikers en een onbeperkt aantal
gebeurtenissen.

ACCO-WEB applicatie server maakt
• De
het mogelijk om via een webbrowser de
toegang tot de locaties overal ter wereld
te beheren.

ACCO-NT toegangscontrole paneel
• Is verantwoordelijk voor communicatie tussen de deurcontrollers en de ACCO Server.
• Heeft twee RS-485 bussen waarvan de totale lengte tot 2400 meter kan zijn.
• Er kunnen tot 255 deurcontrollers worden aangesloten op één toegangscontrole paneel.
kan het toegangscontrole paneel worden uitgebreid met handzender ontvangers,
• Daarnaast
zone- en uitgangsmodules. Zo wordt het mogelijk gemaakt om functionaliteiten naar
wens van de klant te programmeren, door middel van logische functies. Hierdoor biedt het
systeem opties zoals bediening van slagbomen, poorten, liften, rolluiken, zonneschermen of
verlichting.

ACCO-NT toegangscontrole paneel maakt het mogelijk om tot 255 gebieden te creëren.
• Elk
Eén gebied kan meerdere deuren bevatten, aangestuurd door de ACCO-KP en ACCO-KPWG
deur controllers.

USB aansluiting op de print van het toegangscontrole paneel vereenvoudigt de eerste
• Een
configuratie van het toegangscontrole paneel door de installateur.
toegangscontrole paneel wordt gevoed door een APS-412 of APS-612 back-up voeding,
• Het
waardoor het toegangscontrole paneel zelfs tijdens een stroomonderbreking blijft werken
ACCO-NT toegangscontrole paneel kan worden geïntegreerd met 8 INTEGRA
• Eén
alarmsystemen.

Het ACCO-NT toegangscontrole paneel kan tot 1.000.000 eigen gebeurtenissen opslaan, tot
100.000 gebeurtenissen van elke deurcontroller én de gegevens van 8.000 gebruikers. Indien er
geen verbinding is met de server door bijvoorbeeld een internet storing, blijft de controller zijn
functies uitvoeren voor dat deel van het systeem.

ACCO NET

Deurcontrollers en kaartlezers

Elke deur in een gebouw wordt aangestuurd door
deurcontrollers, die zijn aangesloten op een van de RS485 bussen. Deze verbinding maakt het mogelijk om met
het ACCO-NT toegangscontrole paneel te communiceren
en tegelijkertijd alle aangesloten modules te updaten.
SATEL heeft twee deurcontrollers: de ACCO-KP en
ACCO-KPWG en beide zijn verkrijgbaar met óf zonder
ingebouwde voeding. De ACCO-KP controllers bieden
een uitstekende compatibiliteit met SATEL-apparaten.
De ACCO-KPWG-serie biedt bovendien ondersteuning
voor WIEGAND 26 en Dallas-protocollen.

Elke deurcontroller in het systeem heeft de mogelijkheid om informatie op
te slaan van maximaal 1.024 gebruikers en meer dan 24.000 gebeurtenissen,
in een lokaal geheugen. Dit zorgt ervoor dat een individuele controller
altijd operationeel blijft, onafhankelijk van de communicatie tussen de
controllers en de ACCO-NT. Zodra de communicatie hersteld is, zullen het
toegangscontrole paneel en de ACCO Server automatisch de „uitstaande”
gebeurtenissen downloaden.
De kaartlezers worden gebruikt voor identificatie van de gebruikers en
zijn aangesloten op de deurcontrollers. Indien toegang verleend moet
worden op basis van het invoeren van een code of een combinatie van
een kaart met een code, dan kunt u een kaartlezer met een toetsenbord

selecteren. Het is ook mogelijk om apparaten van derden te gebruiken via
het WIEGAND 26 protocol, waardoor de functionaliteit van het systeem
verder wordt uitgebreid, bijvoorbeeld door vingerafdruk verificatie toe te
voegen. Deze optie is zeer handig indien u te maken krijgt met gebouwen
waar een hoge veiligheid vereist wordt. De deurcontroller uitgang maakt
aansluiten mogelijk van tourniquets en toegangspoorten voor twee
richtingen. De werking van het systeem kan worden vergemakkelijkt door
het gebruik van afstandsbedieningen die individueel geprogrammeerd
kunnen worden, afgestemd op de behoeften van een bepaald persoon.
Aan elke gebruiker van het systeem kunnen 4 kaarten of tags, een code
en een keyfob worden toegewezen

U kunt bestaande ACCO systemen
toevoegen aan het ACCO NET systeem.
U hoeft alleen de deurcontrollers aan
te sluiten op de ACCO-NT bus en de
firmware te updaten.

Systeem installatie
ACCO Server wordt geïnstalleerd op het Debian besturingssysteem, een gratis
open source Linux-distributie. Debian heeft een reputatie voor hoogwaardige
en stabiele systemen met lage hardware specificaties. De server kan ook
worden geïnstalleerd op het CentOS systeem, dat door IT-afdelingen in veel
bedrijven wordt geaccepteerd. Dankzij hun hoge populariteit en bewezen en
correcte werking, zorgt zowel Debian als CentOS dat het ACCO NET-systeem
door een zeer grote gebruikerskring gebruikt kan worden.

Een speciaal ontwikkeld installatie script helpt de installateur stap voor stap
bij de installatie van de ACCO Server. Het script verzorgt het toevoegen en
configureren van de elementen die nodig zijn voor de juiste werking van het
systeem, zoals MySQL database, PHP interpreter, Apache Web server, JAVA
en ACCO-WEB applicatie server.

ACCO Soft

een installatie tool voor remote

configuratie van het systeem

• creëren van de systeem structuur

•
• configureren van de ACCO-NT toegangscontrole panelen
afstand van de ACCO-NT
• firmware updates optoegangscontrole
panelen
toevoegen
en
configureren
van
uitbreidingsmodules
•
(INT-E, INT-O, INT-PP, INT-RX)
• creëren van toegangsroutes
creëren
van
“multi-level” plattegronden
•
toegang
vanaf
elke locatie in de wereld
•

creëren van toegangscontrole gebieden

• configuratie van de integratie tussen ACCO NET en INTEGRA

ACCO -WEB

een tool voor remote systeem management

• toegang vanaf elke locatie in de wereld via de webbrowser
• beheer via mobiele apparaten
• meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd inloggen
• toevoegen en beheren van gebruikers (CZ-USB lezer)
• creëren van toegangsregels en schema’s
van aanwezigheidsrapporten voor elk aantal
• creëren
gebruikers tegelijkertijd
met filter optie (ook het log van geïntegreerde
• logboek
INTEGRA alarmsystemen)
van het systeem via het “Management” menu en via
• beheer
plattegronden
van de server, toegangscontrole panelen en
• statusweergave
deurcontrollers
• cameraposities worden weergegeven op de plattegrond
bekijken van IP camera’s (de link wordt in een apart
• beelden
browservenster Global anti-passback functie).
• global anti-passback functie
en bediening van INTEGRA blokken met een
• statusweergave
ACCO NET integratie

Toegangscontrole systeem
ONBEPERKT AANTAL LOCATIES • FLEXIBEL • VEILIG
Flexibiliteit

Eenvoudige en intuïtieve interface

aantal locaties in verschillende
• onbeperkt
systeemstructuur configuraties
kleine objecten verzameld in één centraal beheerd
• vele
systeem
systeembeheer vanuit de gehele wereld,
• gelijktijdig
onbeperkt in grootte.
• ondersteuning voor 65.000 gebruikers

tot het systeem via de ACCO-WEB applicatie
• toegang
vanaf een webbrowser
tot de ACCO-WEB applicatie vanaf mobiele
• toegang
apparaten
en eenvoudig uitlezen van kaarten en tags via de
• snel
CZ-USB-lezer, welke direct aangesloten kan worden op

Gedistribueerd systeem

Volledige operationele veiligheid

mogelijkheid om het systeem te beheren en te
• de
configureren vanaf elke locatie ter wereld:

op meerdere niveaus van
• registratie
gebruikersgegevens en gebeurtenissen
downloaden van “uitstaande”
• automatisch
gegevens na hervatting van de communicatie

–– systeembeheer door meerdere beheerders
–– systeem supervisie door beveiligingsmedewerkers
–– systeembediening door gebruikers

Stabiele en veilige communicatie
via TCP/IP-protocol
• gegevensoverdracht
geavanceerde
encryptie
van de verzonden gegevens
•

de computer USB poort

Diverse gebruikersidentificatieen autorisatiemethoden
/ tag /chip
• kaart
toegangscode
• mogelijkheid om dubbele autorisaties te
• programmeren (kaart of tag & toegangscode)

INTEGRATIE MET DE
INTEGRA ALARMSYSTEMEN

• vereenvoudigd beveiligings- en toegangscontrole toezicht in beveiligde gebouwen
• integratie van INTEGRA blokken en ACCO-NT gebieden
• eenvoudig beheer van ACCO NET gebruikersrechten
• mogelijkheid tot bediening van de INTEGRA blokken door maximaal 8.000 ACCO-NT gebruikers
• mogelijkheid om geïntegreerde blokken in- en uit te schakelen via de kaartlezers, ACCO Soft en ACCO-WEB software
• visualisatie van de status van blokken-, zones- en uitgangen van de aangesloten INTEGRA’s
• gemeenschappelijk gebeurtenis logboek
• de mogelijkheid om geselecteerde deuren te vergrendeling / ontgrendelen in geval van een INTEGRA inbraak / brandalarm.
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Osec is exclusief distributeur
van SATEL producten in Nederland
www.osec.nl
De fabrikant heeft het recht om de specificaties en technische gegevens van apparaten te wijzigen. Getoonde afbeeldingen zijn bedoeld voor algemene informatie en kunnen afwijken van de
daadwerkelijke producten. (IND_1017)

MEER DAN 25 JAAR ERVARING
Professionele beveiliging voor ieder object, inclusief voor de personen die zich daarin bevinden, middels geavanceerde, maar functionele
en kosteneffectieve oplossingen – dit is in het kort waar SATEL voor staat, een 100% Poolse fabrikant van beveiligingssystemen. De zakelijke integriteit, de nadruk op hoge kwaliteit en een uitgebreid productenpakket zorgen ervoor dat de merknaam SATEL al voor meer
dan 25 jaar zeer hoog gewaardeerd wordt.
De filosofie van het management en het harde werken door meer dan 300 werknemers bij SATEL, dragen bij aan de tastbare resultaten.
Het uitgebreide pakket van meer dan 400 producten biedt talloze mogelijkheden om beveiliging, domotica, brandalarm, toegangscontrole
en meldkamer systemen te creëren, afgestemd op de individuele behoeften van elke gebruiker. Tegelijkertijd voldoen deze systemen aan
alle vereisten die zijn voorgeschreven door de Poolse en internationale regelgevingen en industriële standaarden.
Functionaliteiten van apparaten integreren in overeenstemming met de huidige eisen en verwachtingen van de markt en met behulp
van de nieuwste technologieën, is een van de belangrijkste doelstellingen van SATEL. Om deze redenen worden de ontwerp- en productieafdelingen van het bedrijf voortdurend gemoderniseerd en uitgebreid. Een natuurlijk gevolg van alle acties, welke gericht zijn op de
productie van hoogwaardige apparaten, was de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001: 2000 in 2002.
Ongeacht deze certificering voert SATEL ook zelf volledige functionele testen uit van alle producten die de productielijn verlaten, waardoor de betrouwbaarheid van de vervaardigde apparaten wordt gewaarborgd. SATEL heeft inmiddels vele tevreden klanten, niet alleen
in Polen, maar ook op meer dan 50 markten wereldwijd, met als doel zich te concentreren op een modern design en zorg te dragen voor
de hoogste kwaliteit en functionaliteit van haar producten.

