APACS Web Suite
Console para dispositivos móveis e web browsers
• Acesso às funções do APACS sem a necessidade de
instalação de software clientes
• Pode ser usado em qualquer dispositivo que tenha um
navegador de internet padrão
• Carregamento rápido, fácil de utilizar
• Aplicação tipo single page, não requer plug-ins
• Permissões de usuário como configurado no APACS
• Customizável pelo usuário

Funções do APACS via Web Browser
Você pode ter as funções de Controle de Acesso e Monitoramento de Alarmes e Eventos do APACS
desde qualquer lugar com a Suite de Aplicações Web do APACS. Utilizando qualquer navegador de
internet padrão, o usuário pode acessar as funções do APACS através do simples uso de um browser
num desktop ou num dispositivo móvel. A Suite Web se comunica com as API’s do APACS para prover
informação em tempo real, seguindo a política de restrições e permissões definidas na configuração do
APACS.
O APACS Web Suite oferece, entre outras funcionalidades:
Relatórios de Eventos – Geração de relatórios com funções completas
Gestão de Pessoas – Adição, modificação e deleção de usuários e cartões
Monitoramento de Eventos em Tempo Real – Exibe eventos no momento em que ocorrem no
sistema
Controle de Leitor – Modifica o status ou controla leitores e portas
Checkpoint – Exibe informação do usuário no momento da requisição, concessão ou negativa de
acesso no momento em que ocorrem
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FUNCIONALIDADES
Relatórios de Eventos – Selecione os tipos de eventos e
objetos, depois filtre por informações da pessoa, data, hora e
campos customizáveis. Os relatórios podem ser visualizados
em tela, impressos, exportados para PDF, CSV ou outros
formatos. As configurações podem ser privadas ou
compartilhadas com outros operadores e podem ser gravadas
para agilizar uso futuro.
Gestão de Pessoas – Adicione, atualize, remova ou edite
registros como fotos e campos customizados. Todas as
informações de usuários e níveis de acesso podem ser
gerenciadas desde um navegador de um dispositivo móvel,
incluindo o uso de câmera para capturar imagens.
Abrangência de uso definida pela política de permissões.
Monitoramento de Eventos em Tempo Real – Selecione
todos ou alguns objetos do Sistema para monitorar eventos
em tempo real na tela. Altere rapidamente entre diferentes
seções do sistema, através do uso de perfis de visualização
que você pré-define.
Controle de Leitor – Altere rapidamente o status dos pontos
de controle no sistema para incrementar a segurança,
permitir evacuação de emergência, ou passar a exigir
diferentes autenticações. Selecione desde uma lista de
favoritos, ou busque por um leitor e modifique seu status, ou
envie um comando individual.
Live Checkpoint – Monitore locais de acesso selecionados
para visualizar informações de eventos, ou use a verificação
de foto em tempo real para incrementar a segurança. Pareie
dispositivos com leitores para criar uma visualização
customizada, exibindo razão do acesso, renovação de
validade de cartão, etc..
Model Part

Number

APACS-PRO

450-575

Description
APACS Pro Multi-User Access Control and Alarm Monitoring Software
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