DQ-NET
Placa Controladora TCP-IP

DataQuest

Completamente tempo real via estrutura B/S Internet «Internet Explorer» Server Mode

Introdução ao produto
ü A controladora DQ-NET pode ser usada em quaisquer tipo
instalações, até 10.000 usuários, com capacidade de gravar até
30.000 registros, podendo trabalhar de forma individual em um
edifício ou para diversos sites espalhados por locais remotos e
ligado via TCP / IP
ü Um Software de Controle de acesso bem leve e simples fornece
numerosos recursos de monitoramento de alarme: data de
validade para os clubes, ativação automática, interlock entre
duas portas, fusos horários, de supervisão, Anti-passback,
relatórios de atividade
ü Cada entrada de alarme é programável: modo de
funcionamento (ou NF), os fusos horários, reflexo local (ativação
de saídas de acordo com status de entrada).
ü Alarmes específicos são acionados de acordo com o número de
tentativas frustradas, o prazo para o fechamento da porta
(alarme de porta), o código de coação.
ü Sempre que necessário, os dados armazenados nos
controladores são transferidos para o computador e relatórios
de atividade são impressos. Cada controlador funciona de forma
independente e mantém seu próprio banco de dados

Características do produto
ü Sistema de Gerenciamento Build-in browser software ,
totalmente adptadada a internet e rede.
ü Protocolo TCP / IP e Dial-up (PPP) Build-in , ela pode
conectar-se diretamente com a Internet Banda Larga, CATV,
ADSL, Dial-up, GPRS, CDMA.
ü Troca de transferência de dados em tempo real com com
servidor remoto até via Internet.
ü Possui um software de configuração B / S, que é o "Browser
+ Servidor" Mode
ü Capacidade para 10.000 Cartões e 30.000 registros de
acesso por Controladora
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32 Bit Microprocessor
DV 12V
200mA
10000 Proximity cards, 30000 records
100M Ethernet Port, Real time transfer
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1 Door/ 2Door/4 Door
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DATAPLUS
software de gestão de acesso

DataQuest

Software para controle Condominial e com controle de Portarias
 Solução de controle de acesso em tempo real. Utilizado em situações em que
a informação tem que ser compartilhada entre todos os pontos de acesso
instantaneamente e com os dados atualizados para consultas. Ideal para
escolas e condomínios.


O DataPlus é um software de controle de acesso extremamente flexível que
utiliza ao máximo os recursos do hardware disponível, viabilizando soluções
eficientes a baixo custo.
Foi lançado em 1995 com o nome de DataPass. Tem sofrido inúmeros
aperfeiçoamentos visando a atender cada vez melhor às necessidades do
mercado.

EFICIÊNCIA NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA
O DataPlus é formado por uma rede integrada de controladores e periféricos
que trabalham conectados a um servidor. Desta forma toda a informação fica
centralizada e disponível em tempo real para operadores e administração dos
sistemas de segurança.
Por permitir a configuração individual dos leitores e periféricos da rede,
atribuindo funções específicas para cada componente, o DataPlus reduz a
necessidade de hardware, resultando numa economia de até 30% quando
comparado às soluções tradicionais.

Controle de PEDESTRES e VEíCULOS
ANÁLISES E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS

Uma poderosa ferramenta viabiliza, de
forma simples, buscas e análises dos
eventos ocorridos e em andamento, exceto
aqueles que, por segurança, tenham
sido definidos como sigilosos. Isso permite
que o sistema forneça respostas
prontas às consultas dos administradores e
usuários, imprimindo relatórios ou
exportando os dados (na forma de arquivo
texto) para outros softwares, como

Além de controlar o fluxo de pedestres, por meio de diferentes perfis de
usuários ( condôminos, visitantes, convidados VIP com cadastramento remoto,
etc.) e diferentes níveis de acesso, o Dataplus também controla a utilização
de vagas de estacionamento conforme limites definidos, administrando
inclusive bolsões (conjunto de vagas rotativas compartilhadas por todos os
usuários).
O Dataplus permite a captura das
imagens do visitante e de seu
documento, no momento do
cadastro. Além disso, quando
controlando estacionamentos,o
Dataplus pode capturar a imagem
do veículo no momento de sua
passagem pela cancela de entrada.
Essa informação é útil para
assegurar quais veículos realmente
entraram no estacionamento.

sistemas de gestão, controle de ponto, etc.

INTEGRAÇÃO PARA ESCOLAS
O DataPlus incorpora as funcionalidades
desenvolvidas para atender necessidades
de escolas. Acesso especial para pais de
alunos, registros de responsáveis por saída
ou entrada em horários alternativos e
atualização automática do cadastro dos
alunos são algumas destas facilidades.
Segurança

REDE com GERENCIAMENTO CENTRALIZADO
O Dataplus permite a configuração de inúmeras redes independentes
compartilhando o mesmo banco de dados, via rede corporativa. Desta forma, é
possível controlar de um só ponto todas as unidades de uma empresa ou os
vários prédios de um condomínio, enviando em tempos
pré-determinados as informações de acesso dos usuários

O Dataplus possui uma controladora de acesso ( Controladora DP-01 ) , exclusiva que
fala um protocolo único entre ela e o software aumentando assim o nível de
segurança e blindando a solução para que a mesma seja inviolável em termo de
comunicação hardware e software, pois o protocolo é exclusivo e proprietário
da DataQuest.
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