Software de Controle de Acesso

APACS Express

Fácil Acesso...
Agora é mais fácil do que nunca ter um sistema de controle de acesso de nível empresarial
mantendo os custos controlados. APACS Express oferece as excelentes características
de um sistema de controle de acesso de grande porte absolutamente gratuito para
sistemas com até 16 dispositivos. Com características robustas tais como 38 níveis de
acesso por usuário, controle de antidupla avançado e acoplamento de níveis de hardware
configurável, você terá características profissionais a um preço de nível básico.
O software APACS é o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento juntamente com
contribuições de um mundo real através dos profissionais de segurança que trabalham
nos locais mais seguros ao redor do planeta. Quando combinado com a plataforma de
hardware da Apollo, líder da indústria, um sistema mais confiável e robusto dificilmente
poderá ser encontrado. Projetado com um conjunto completo de características
padrão, incluindo campos definidos pelo usuário, controle de elevador e relatórios de
atendimento, você também vai encontrar recursos avançados como monitoramento de
portas e controle de escolta. O melhor de tudo é que com a ampliação do seu sistema,
a atualização sem problemas permitirá a adição de ainda mais recursos com as versões
Pro, Standard e Lite do APACS.

APACS Express
Funções básicas confiáveis de um sistema de acesso para até 16 dispositivos com um controlador.
Características texto e mapa baseada em exibição do evento, ligação de alarme no nível do hardware,
a recuperação de eventos e triagem, controle de elevadores e muitas outras funções.

• Mapas Gráficos Configuráveis
• Poderoso Birô de Crachás
• Acoplamento de Níveis de
Hardware Configurável
• Controle Antidupla Avançado
• 38 Níveis de Acesso por Cartão

• Controle de Elevadores para
até 128 pisos
• Múltiplos Cartões por Titular
• Até 100 campos de usuário em
registros de usuários
• Relatórios Pré-definidos,
Relatórios Customizados
pelo Usuário
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1. Registro
Visite www.apollo-security.com e crie uma conta na
“Área de Registros”. Um email de confirmação sera
enviado notificando seu acesso às áreas de Suporte.

2. Instalação
Instale o software APACS Express e execute o modulo
de “Configuração do Sistema”. Uma janela com aviso de
ativação será exibida, copie o código de ativação.

3. Ativação
Conecte-se a www.apollo-security.com e faça o seu login
utilizando o usuário confirmado e a senha. Selecione
a opção “Ativação de Software” na área de Suporte
do website. Entre com o tipo de produto e o “código
de ativação” (não é necessário o ID do Produto para
o APACS Express). Uma Chave de Licença sera então
gerada; baixe esse arquivo e salve-o no diretório de
instalação do APACS. Sua instalação do APACS Express
está pronta!
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