PRODUKT
KATALOG

ADGANGSKONTROL
Skræddersy dine sikkerhedsbehov med Jantars uendelige muligheder

Prisvenlige kvalitetsprodukter med højt sikkerhedsniveau

MED JANTAR ER DU ALTID GARANTERET ET HØJT SIKKERHEDSNIVEAU
Jantar Adgangskontrol har løsninger til alle slags kunder: fra små stand-alone systemer til store og komplekse adgangskontrolsystemer.
Kunden er altid i fokus hos Jantar, og derfor medfølger
der selvfølgelig brugervenlig dansk software med mange udvidelsesmuligheder.
Firmware og software kan altid nemt opgraderes, hvis
nye ønsker eller behov opstår.
Jantars moderne adgangskontrolsystem sikrer personlig
beskyttelse af boliger og kommercielle bygninger, hvad
end det er for dit hjem, kontorer, banker, lufthavne, butikker, eller hvis du blot vil give dit stab eller klienter
yderligere sikkerhed.

STRØMFORSYNING

POPULUS TERMINAL
Terminal til 4 eller 8 dører

JA220623

Strømforsyning 12Vdc 10W JA320600
TCP-IP (standalone)

SOFTWARE
LICENSER
MULIGHED FOR
TILKØB AF
SYSTEMUDVIDELSE

Oprethold nemt og effektivt høje sikkerhedsniveauer

Omkostningseffektive og sofistikerede adgangskontrolsystemer
for alle typer kunder.

SKRÆDDERSY DIT ADGANGSSYSTEM
TIL AT PASSE TIL DIG
Jantars smarte system kan arbejde med
mange forskellige typer læsere: RFID,
mifare, fingerprint og kodetastatur.
Jantar tilbyder derudover også samtlige
udvidelsesservicer i form af moduler og
apps, som gør kombinationsmuligheder
uendelige.

FINGERPRIN

TLÆSER

fingerprintlæ
Standalone Hz
ser, 13,56 M

-

JA230602

Adgangskontrol kan simplificere administration og lette dine ansattes arbejde. Med Jantar kan du skræddersy og tidsbegrænse dine adgangsautorisationer.
Kontroller hvor gæster kan gå hen og hvornår, eller
giv bestemte ansatte adgang til specifikke områder på
definerede tidspunkter.

Alle Jantar-produkter er CE-mærket og
overholder gældende lovgivning.

PROXLÆSER
Rund passiv proxlæser,
125 kHz

JA211400

Nøglefri adgang
Med et adgangskontrolsystem kan dine
ansætte få adgang med en simpel adgangskode, en nøgleringsbrik eller -kort.

TRØDLØS SMARTE DØRHÅNDT ER EN TRÅDLØS
OFFLINE LØSNING TIL INDVENDIG ADGANGSKONTROL I DIT FIRMA.

VÆLG MELLEM PROXKORT ELLER NØGLERINGSBRIK NÅR DU SKAL TIL AT
GIVE ADGANG TIL DINE MEDARBEJDERE

Når en bruger benytter en numerisk kode til at få adgang, er personen
ikke ansvarlig for en nøgle, hvor der er en risiko for, at den kan gå tabt.
Hvis et proxkort mistes, behøver man blot at deaktivere enheden for at
få adgang.

SMART TRÅDLØSE DØRHÅNDTAG

Populus styringsterminal
Populus er en del af produktserien ”Black Line” fra Jantar
og er en terminal, som kan styre op til 4 døre pr. central.
Systemet kan udvides med x-antal centraler. Populus kan
sammenkobles og programmeres via en netværks-pc med
dansk browserbaseret software. Terminalerne kan sammenkobles via RS-485 samt TCP/IP eller i kombination. Der
kan tilsluttes et ubegrænset antal døre til systemet, hvilket
betyder uendelige kombinationsmuligheder.
TERMINAL
Terminal for 4 døre, TCPIP- JA220608
Linkbar

Lockart smart dørhåndtag en trådløs offline løsning
til indvendig adgangskontrol i dit firma. Installation er ekstremt enkel og billig, da de ikke kræver en
kabelforbindelse med andet adgangskontroludstyr i
dit system. Lockart smart dørhåndtag indeholder en
indbygget læser til Mifare DESFire® ID-kort eller brikker, som giver det højeste niveau af beskyttelse mod
misbrug.

DIN CYLINDER

JA510005

INVENDIG KNOP
LOKART C
smart trådløs dørhåndtag

JA510006

JA510004

KODETASTATUR
Kodetastetur-proxlæser, JA241808
125 kHz

BORDLÆSER
Bordlæser (13,56 MHz)

JA241820

STRØMFORSYNING
Strømforsyning 12Vdc 10W JA320410
TCP-IP (standalone)

PROXLÆSER
Aktiv Proxlæser 125 kHz –
TCP-IP

LOKART H

PROXLÆSER
Passiv Proxlæser, bred –
13,56 MHz – protokol

JA230000

JA241853

smart trådløs dørhåntagg

FINGERPRINTLÆSER
JA510000

Standalone fingerprintlæ- JA230601
ser, 125kHz

Jantar Adgangskontrol fås fra det lille stand-alone system til de helt store og komplekse adgangskontrolsystemer
og har brugervenlig dansk software med mange udvidelsesmuligheder. Uanset størrelse og funktionalitet er systemet baseret på de samme komponenter. Det gør det muligt at opgradere og tilføje nye funktioner uden at skifte
eller købe ny hardware. Dermed kan firmware og software opgraderes, hvis nye ønsker eller behov opstår. Jantars
system kan arbejde med mange forskellige typer læsere: RFID, mifare, fingerprint og kodetastatur.

SOFTWARE- MODULER
Kodeksapplikationer kan opgraderes med udvidelsesmodulerne, som du finder nedenfor. Hos Jantar udvikler vi
os konstant og opgraderer vores kompetencer og tilbud.
Hvis det modul, som bedst møder dine behov, ikke findes
på listen, så kontakt os endelig, og vi vil sammen finde en
løsning til dit problem.

KODEKS MOBILITET

FROKOST
Kodekset Frokost er en ekstra applikation til hovedkodekset TA applikationen til registrering af fremmøde ,
hvilket muliggøre automatisering og
optimisering af frokostbestillinger og
serveringsprocesser. Kodeksapplikationen Frokost indeholder værktøj
til at udgive daglige menuer, bestille
og uddele måltider, og spore antallet af ordrer og serverede måltider.
Applikationen er designet til frokostleverandører- og kokke, som udgiver
og forbereder måltiderne såvel som,
brugerne som bestiller måltiderne.

Mobilitet gør det muligt for ansatte at registrere deres fremmøde ved at bruge en
smartphone, tablet eller personlige computer.
Funktioner:
Mobilapplikationen er gratis. For at bruge
applikationen må du først anskaffe dig et
tilstrækkeligt antal Kodeks Virtuelle kortlicenser, som gør det muligt for brugeren
at registrere sig ved brug af smartphones
eller en internet browser.
Ansatte kan registrere sig hvor som helst,
uanset hvor de befinder sig.
Applikationen muliggøre kommunikation
til kodeksserver via en trådløs (internet)
forbindelse.
Applikationen tillader også offline registrering, når brugeren ikke har nogen
forbindelse til kodeksserveren. Events
opbevares i applikationen usynkroniseret
og opdateret, når en burger genopretter
forbindelsen.
Kombineret med et tilstrækkeligt antal
Kodeks Virtuelle licenser er det muligt at
oprette et tidsregistreringssystem uden
ekstra hardware.
Applikationen gør det muligt at holde øje
med tid brugt på farten samt en klients
lokalitet.

FRONT DESK
FrontDesk applikationen er designet
til at receptionsbrug i firmaer. Applikationen gør det muligt for dig nemt og
hurtigt at udstede et kort til en gæst
eller at tildele et erstatningskort til en
bruger, som har mistet sit. Den gør det
også muligt at følge gæster og giver en
oversigt af udstedt kort.

TA FRAVÆRSANMODNING

E- TILLADELSER

IP KAMERA
IP Kamera lader dig integrere IP kameraer til kodekssystemet.
Funktioner:
Ved at bruge tilføjelsen kan du forbinde
IP kameraer fra forskellige producenter
til dit adgangskontrolsystem.
Det er muligt at integrere kameraer fra
eksisterende overvågningssystemer.
Kodekssystemet registrerer snapshots
af brugerne, når de registreres ved en
kontrollør.
En mindre invaderende metode for at
forhindre uautoriserede adgange sammenlignet med biometriske metoder.

eTilladelser anvendes til at anmode om
og godkende tilladelser om korttidsfravær i arbejdstiden.
Funktioner:
Det er muligt at anmode om forskellige typer elektroniske tilladelser. Denne
type tilladelse for forskellige exits kan
skræddersys præcist til dit firmas behov.
Ansatte kan vælge, hvilken afdelingsleder skal modtage deres tilladelsesanmodning.
Afdelingslederen modtager en e-mail
notifikation omkring en afventende tilladelsesanmodning.
Ansatte og ledere notificeres omkring
statusændringer af tilladelsessanmodninger via e-mail.

TA Fraværsanmodning lader brugere anmode om ferie og orlov når som helst.
Funtioner:
Det er muligt at definere og anmode om
forskellige typer fravær. Denne type fravær
kan skræddersys præcist til dit firmas politik
om arbejdstimer.
Meddelt fravær kan nemt eksporteres til
forskellige lønningslister.
Ansatte kan vælge, hvilken afdelingsleder
skal modtage deres fraværsanmodning.
Afdelingslederen modtager en e-mail notifikation omkring en afventende fraværsanmodning.
Ansatte og ledere notificeres omkring statusændringer af fraværsanmodninger via
e-mail.
Det er muligt at sende e-mail notifikationer
til flere forskellige brugere på samme tid.

Det er muligt at sende e-mail notifikationer til flere forskellige brugere på
samme tid.

BOOKING
Reservationer bruges til at lave reservationer af lokaler, kontorer og andre
steder i et firma, hvilket derved udvider
funktionaliteten af kodeksets adgangskontrolsystem.
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