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Net2 on käyttäjäystävällinen ja joustava verkkopohjainen 
kulunvalvontajärjestelmä, joka on suunniteltu mahdollistamaan minkä 
tahansa rakennuksen hallinnoinninti uskomattoman yksinkertaisesti.

Net2 on yksinkertainen käyttää. Monipuolisten toimintojen ja 
integraatiomahdollisuuksien ansiosta se on kuitenkin paljon enemmän 
kuin vain perinteinen kulunvalvontajärjestelmä, joka käsittelee ihmisten 
kulkua rakennukseen ja ulos.

Net2 on tehokas ratkaisu yrityksille, jotka haluavat saavuttaa korkean 
turvallisuustason. Net2:ta voidaan käyttää  sekä pienissä että suurissa 
kohteissa, kuten toimistoissa, kiinteistöissä, teollisuusrakennuksissa, 
varastoissa, liikkeissä jne.

Net2 Kulunvalvonta

• Käyttäjäystävällinen - Net2 on niin intuitiivinen, että käyttäjien 
rekisteröinti ja eri raporttien tulostus voidaan suorittaa ilman teknistä 
asiantuntijaosaamista. Net2:ta voi käyttää periaatteessa kuka tahansa.

• Aloitussivu - tätä sivua voidaan muokata asiakkaan mukaan ja laittaa 
sivulle tiedot järjestelmän toimittajasta sekä ohjeistus asennusliikkeeseen 
yhteydenottoa varten. 

• Työasemat - Net2:ssa on myös kustannustehokas ohjelmisto. 
Järjestelmän voi ilman lisämaksua asentaa rajoittamattomaan määrään 
työasemasovelluksia hallintaa varten.

• Ilmaiset päivitykset - ohjelmisto hankitaan kerran, jonka jälkeen päivitykset 
ovat ilmaisia.

Järjestelmän yksinkertainen 
hallinta

Korkea turvataso
• Hätälukitus - voit turvata kiinteistön yhdellä napinpainalluksella. Hätälukitus 

on tehokas toiminto, jolla suojata arkaluontoisia rakennuksia.

• Murtohälytysohjaukset - Net2:n ansiosta voit valintasi mukaan ohjata 
rakennuksen eri valvonta-alueita eri määrityksin ja rajata hälytyksen 
koskemaan tiettyä aluetta. Jakamalla kiinteistön eri hälytysalueisiin voit 
joustavasti hallinnoida eri alueita haluamallasi tavalla.

• Antipassback-toiminto - estää kulkukortin/tagin luvattoman jakamisen 
kulkuoikeuden omaavan käyttäjän kanssa suojatulle alueelle pääsemiseksi. 
Tämä toiminto estää saman kortin, tagin jne. käytön uudelleen valitun jakson 
aikana.



Rakennuksen valvontaa 
napinpainalluksella
• Alueet - yksinkertainen tapa hallinnoida kiinteistön oviryhmiä. Kohteen 

jakaminen alueisiin helpottaa eri oikeudet omaavien käyttäjien lisäystä, 
koska jokaista ovea ei tarvitse ohjelmoida erikseen.

• Energiaa säästävät toimenpiteet  -  järjestelmän voi ohjata automaattisesti 
sulkemaan elektroniset laitteet kiinteistön ollessa tyhjillään. Näin pienennät 
yrityksen sähkölaskua. 

• Kiinteistön pohjakuvat - lataa rakennuksen piirustukset Net2:een, 
jolloin saat reaaliajassa yleiskatsauksen kulkutapahtumista. Erinomainen 
työkalu ovien valvontaan yhdellä silmäyksellä, erityisen käytännöllinen 
turvallisuushenkilöstölle.

Mobiili kulunvalvonta 
• Net2 Anywhere - Net2-ohjelmistoa voidaan käyttää missä tahansa minkä 

tahansa verkkoselaimen kautta. Voit valvoa tilojasi ja tehdä muutoksia 
asetuksiin missä haluat.

• iPhone-sovellukset - kulunvalvonta taskukoossa sormenhipaisulla. Nämä 
hyödylliset iPhone-sovellukset mullistavat kulunvalvontajärjestelmien 
käytön.

Kehittynyt järjestelmäintegraatio
• Murtovalvonta - säästä aikaa yhdistämällä Net2 

murtovalvontajärjestelmäänne. Ohjaa murto- ja 
kulunvalvontajärjestelmiä yhdessä, rakennuksen eri ovilla ja alueilla.  
Näin myös turhat hälytykset vähenevät.

• Palovalvonta - integroi Net2 palohälytysjärjestelmäänne, ja ohjelmoi 
järjestelmä automaattisesti avaamaan hätäpoistumistiet palo- tai 
poistumishälytystilanteessa.

• Hätäviesti ja kokoontuminen poistumisen jälkeen - ohjelmoi järjestelmä 
lähettämään automaattisesti hätäviesti valitulla tavalla, kun palohälytys 
aktivoituu. Tämä helpottaa selvittämään ketkä ovat päässeet turvaan 
evakuoinnin jälkeen.

• Kameravalvonta - yhdistä kulunvalvonta kameralaitteistoon nähdäksesi 
nopeasti ja helposti yhdestä ja samasta ohjelmistosta mitä parhaillaan 
tapahtuu. Paxton Net2 -kulunvalvontajärjestelmä tukee mm. 
integrointia exacqVision-ohjelmistoon.

Helpotusta hallintopuolelle
• Aikaraportti - arvokas työkalu, joka auttaa pysymään selvillä henkilöstön 

työajoista ja siten helpottaa palkkahallinnointia. 

• Aikajana - yksinkertainen tapa tarkkailla liukuvan työajan mukaista 
paikallaoloa sekä sairas- ja lomapäiviä vuoden aikana.

• Korttisuunnittelu - käytä tätä design-sovellusta luodaksesi ulkonäöltään 
räätälöityjä kulkukortteja.



Net2 Pro
Älykäs uusi versio Net2 Pro tarjoaa toimintoja, 
jotka erottavat Net2:n perinteisistä 
kulunvalvontajärjestelmistä.

Net2 on kehitetty helpottamaan kiinteistöturvallisuudessa toimivien päivittäistä työtä. Se sisältää useita 
innovatiivisia toimintoja, se on älykkäästi suunniteltu, ja se on tehokkasti ohjelmoitavissa.

Net2-kulunvalvontajärjestelmän ohjelmisto

Net2 Pro -ohjelmiston ominaisuuksia  
Käyttäjäystävällinen
Useita käyttäjiä     
Ilmaiset päivitykset     
Integrointi videovalvontaan (mm. exacqVision)     
Integrointi murtohälytysjärjestelmään
Integrointi palohälytysjärjestelmään
Kiinteistön pohjapiirrokset     
Ehto-ohjaukset     
Kortin suunnittelu
Aikaraportti    
Aikajana    
Antipassback-toiminto    
Hätäuloskäytävien avaus hälytystilanteessa    
Aluejako    
Aloitussivu muokattavissa    
Net2 Anywhere -sovellus verkkokäyttöä varten*    
iPhone-sovellukset* 
*Saatavilla alkaen vers. 4.23

Net2-järjestelmän perustoiminnot
PC-pohjainen
200 ovikeskusta dataväylässä
200 dataväylää PC:tä kohden
50 000 käyttäjää
Järjestelmäkommunikaatio TCPIP/RS485
Tapahtumaraportointi
Skaalautuva ja joustava järjestelmäarkkitehtuuri
Voidaan integroida muiden järjestelmien kanssa
Käsittelee useita eri lukutekniikoita
Käyttöjännite 24V/12V
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