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СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ  

Системата за контрол на достъп се състои от контролери и 
софтуер, предназначен за следене и контролиране на достъпа и 
работното време в даден обект.  

Софтуерът е за запис на всички възникнали събития, като дата, 
време и вид на събитие, номер на обекта, време на преминаване, 
номер на картата и името на притежателя й; задаване на времеви 
зони за достъп за всяко лице до определени помещения.

За лесна обработка на информацията, данните се експортират 
в таблици, формат Excel.

  TAS-LITE  

 TAS-FREE

 aCONTROL  КОНТРОЛЕРИ

AND-24N 
• Две врати двустранно или четири едностранно
• Входове за 4 четеца
• Изходи за 4 заключващи механизма
• Входове за следене датчици на вратите и 
бутони за изход
• Алармени входове/изходи -  4 броя
• Вход за принудително отваряне на вратите 
(например при пожар)
• Капацитет на карти – 15000 броя
• Капацитет на събития – 30000 броя
• Протокол за комуникация четец-контролер 
Wiegand 26 / 34 
• Комуникация – TCP/IP. Режим на работа – 
офлайн или хибрид (офлайн + онлайн)
• Напрежение – 11-14VDC
• Енергонезависима памет – 20 години

ASC-APB 
• Контролер за осигуряване на глобален 
антипасбак. Съвместим с контролер AND-24N

Модул „Работно време“ позволява създаването на множество 
работни смени (начало/край на работния ден, една или повече 
почивки). Възможно е изплзването на смени включващи нощен 
труд. Предварително конфигуриране на различни типове 
отсъствия и годишен календар отворен за промени на работни/
почивни дни. Създаването на графиците се извършва лесно и 
може да бъде мултиплицирано както между потребителите, така 
и напред във времето. Множество справки от различен тип. Освен 
стандартните справки касаещи контрола на достъп, в софтуера 
са имплементирани и „Справка работно време“, „Форма 76“ и 
„Работен график“. Софтуерът е тип клиент-сървър и работи с 
контролери AND-24N. 

TAS-FREE е софтуер за 
контрол на достъп и управление 
на контролери AND-24N.

Софтуера дава възможност за:
• следене на събития в реално 

време
• запазване на работоспособност 

при прекъсване на връзката между 
компютъра и контролерите за 
достъп

• голям брой справки за анализ на 
събитията

• MSAccess база данни
• ограничения – до 3 броя 

контролери и до 250 потребителя.

TAS-LITE е софтуер за контрол на достъп и управление на 
контролер AND-24N, с отчитане на работно време.

Версията на софтуера TAS-LITE надгражда TAS-FREE 
като дава следните допълнителни функции: 

• MySQL база данни;
• Възможност за изчисляване на работно време
• Възможност за снимка на събитието
• До 50 броя контролери и до 10000 потребителя 

“aControl” – софтуер за работно време и контрол на достъп. 
Възможности: Разделяне на портебителите в отделни фирми, 
отдели и длъжности, Присвояване на права за достъп съгласно 
тези дадени на отдела, с възможност за индивидуални такива.


