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BOTT
BT- G Serisi Akıllı Kontrol Paneli
BOTT BT-G(04-08-12-16) Serisi Akıllı  Kontrol Paneli, tümleşik güvenlik sistemlerinin yönetimini sağlayan endüstriyel
standartlara  sahip  bir  cihazdır.  Uluslararası  alanda  kabul  görmüş  standartları  desteklemektedir.  BOTT  Tümleşik
Güvenlik Yönetim Yazılımı ile güvenlik yönetiminde entegre, kesintisiz ve güvenli işlemler sağlamaktadır.

Endüstriyel standartlara sahip ana kart ve açık sistemler
üzerinde  çalışan  gömülü  yazılım  ile  kesintisiz  ve  doğru
çalışmayı  sağlamaktadır.

Parametrik yazılım, çeşitli  geçiş kontrol,  alarm izleme ve
tümleşik güvenlik hizmetlerini yönetebilmektedir.

Farklı kart teknolojilerini desteklemektedir.

Bağlantının  kesilmesi  durumunda  off-line
çalışabilmektedir. 

Üzerinde bulunan endüstriyel bellek üniteleri ile 1,000,000
kart  bilgisi  ve  yine  1,000,000  işlem  kaydını  üzerinde
güvenle tutabilmektedir.

Yaya  geçişlerinin  olduğu  turnike,  kapı  gibi  noktalarda,
asansörlerde, araç geçişlerinin olduğu bariyer noktalarında
kartlı,  RFID  etiketli,  biyometrik  geçiş  cihazlarını
yönetebilmektedir.

Önemli Özellikleri

 LINUX işletim sistemi

 Sunucu sistemine LAN veya WAN üzerinden bağlanma.

 4/8/12/16 okuyucuya kadar sistem yönetimi.

 Verinin kriptolanarak veritabanında tutulması

 RSA ve 256 bit SSL güvenli veri haberleşmesi

 Kolayca Otomatik IP belirlemek için DHCP desteği.

 Farklı  teknolojilerdeki  hemen  tüm  kart  okuyucular,
biyometrik okuyucularla ve NFC cihazlarla  çalışabilme. 

 Opsiyonel Wiegand arayüzü.

 WEB  arayüzü  ile  SSH   bağlantısı  ile  kolay  panel
yönetimi.

 Global ve yerel antipassback özelliği.
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Teknik Özellikleri

BOTT  G  Serisi  Kontrol  Paneli,  4,  8,  12  ve  16  okuyuculu
sistemleri yönetebilmektedir.

 1.0 GHz işlemci, 256 KB L2 Cache, 256 MB 333 MHz SDRAM,
512 MB Max.

 Watchdog Timer özelliği.

 1xIDE, 1x KB/Mouse, 3x RS232, 1 RS-232/422/485, 4x USB
2.0

 10/100 Mbps Ethernet iletişim bağlantı birimi.

 4/8/12  giriş ve 8/16 kontak çıkışları.

Diğer Özellikleri

Enerjinin  veya  haberleşmesinin  kesilmesi  durumunda,
önceden tanımlı geçiş seviyelerine göre geçiş işlemlerine
devam etmelerini sağlar. 

Kontrol Paneli, sistemin alan donanımına ait tüm faaliyet
bilgilerinin  anında  merkezi  kontrol  sistemine
gönderilmesini sağlar. Ayrıca, tüm geçiş yetkileri ve kart
sahibi bilgilerini tutar. 

Kontrol  panelleri,  sunucu  ile  olan  iletişimin  kesilmesi
durumunda  sistemde  her  hangi  bir  aksamaya  sebep
olmadan  hatadan  önceki  son  geçiş  modunda  işlem
görmeye ve  bünyesinde sakladığı  kart  sahibi  bilgilerine
dayanarak geçiş kararları vermeye devam eder. İletişim
kopukluğu durumunda, geçerli  veya geçersiz  tüm geçiş
ve  tüm  alarm  olayları,  tampon  belleğinde  (buffer
memory)  saklar.  Bağlantı  tekrar  sağlandığında  tampon
bellekte  saklanan  olaylar  sunucuya  otomatik  olarak
aktarılır.

Paneller  kendi  aralarında  birebir  haberleşme
yapabilmektedir. Bu durumda sunucu ile bağlantı kesilse
bile  panellerin  birbirleriyle  ilişkili  aksiyonları
uygulamasında bir kesinti veya hata oluşmamaktadır.

Panel  kendi  gerçek  zamanlı  saatine  sahiptir.  Bu  saat
merkezi kontrol sistemindeki saat ile saatte en az 1 kez
senkronize olmaktadır. 
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