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NovaSimpli – sikker
adgangskontrol til enkle opgaver
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NovaSimpli – et enkelt, effektivt og brugerven
Nu kan alle i mindre ejendomme opnå samme tryghed og lette administration, som et stort adgangskontrolsystem giver. NovaSimpli adgangskontrolsystem er skabt til mindre bygninger som butikker, erhverv,
klubber etc. samt beboelsesejendomme med få døre.
NovaSimpli består af en Alpha central, Nexus læsere, og NovaSimpli
softwaren, der følger gratis med Alpha centralen. NovaSimpli kan betjene
systemer med op til 4 døre og 50 brugere med hændelsesregistrering
eller 4 døre og 350 brugere uden hændelsesregistrering.

SIKKER TEKNOLOGI
Hjertet i NovaSimpli anlægget er Alpha centralen, der fås til 2 eller 4 døre.
• Systemet dækker de grundlæggende behov, og giver mulighed
for udvidelse
• Systemet er miljøvenligt og har lavt strømforbrug
• Nem og enkel online administration via webbrowser. Systemet kan
administreres fra enhver PC med netværksadgang
• Du behøver ingen PC-server. Alle data gemmes på centralen i systemet
• Brikker aktiveres ved at indtaste deres numre direkte i softwaren.
En bordlæser er overflødig, men kan tilsluttes
• NovaSimpli kan hurtigt og nemt opgraderes og udvides med flere døre,
brugere eller funktioner, hvis der bliver behov for det
Simpli Brochure 02 - Small Building
• Simpli kan udbygges til at Alpha centralen sidder direkte på nettet med
Https certifikat, så administrationen kan foregå sikkert via internettet.
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Med NovaSimpli softwaren og Alpha centralen får
du et enkelt og sikkert adgangskontrolsystem med
fokus på brugervenlighed og en række stærke
funktioner. NovaSimpli softwaren er nem og intuitiv
at bruge.
De enkle og logiske ikoner guider dig igennem
processen, der er helt ukompliceret. Opsætning
af brugere og styring af hvilke døre, brugerne har
adgang til, konfigureres hurtigt og nemt via webbrowseren.

nligt adgangskontrolsystem til mindre anlæg

Tilføj eller
rediger lokation

Seneste hændelser
& rapporter

Tilføj, rediger
eller fjern brugere

Administrer hardware

Administrer
adgangsgrupper

Nem søgefunktion

Op til 50 brugere med
hændelsesregistrering
og 350 brugere uden
hændelsesregistrering.

Åben, lås og bloker døre

Kontrollér op til 2 eller 4 døre pr. central

MED VORES LØSNING BEHØVER DU IKKE LÆNGERE EN BORDLÆSER
Med NovaSimpli adgangskontrolsystem kan numrene
på brikkerne skrives direkte ind i softwaren. Derefter er
brikkerne klar til brug. Systemet styrer, hvilke døre der er
adgang til. Systemet kræver således ikke særligt udstyr
som fx bordlæsere til at programmere kort og brikker.
• Indtast nummeret på brikken
• Registrering sker med det samme
• Tildel adgangsrettigheder til brugeren med få klik
• Brikken er klar til brug uden ventetid for brugeren

Brugeren kan med
det samme åbne døre

Brikken behøver ikke at være fysisk ved computeren
– man skal blot kende nummeret på brikken
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SYSTEMET KAN ALTID OPGRADERES
Både NovaSimpli softwaren og firmwaren i Alpha centralen kan altid opdateres
via nettet. Dermed kan du opgradere systemet uden at skulle udskifte komponenterne i dit system. Hvis du får brug for at udvide til et større anlæg eller med
ekstra funktioner, kan du opgradere med vores større og mere avancerede Nova
software.
• Nova 10 softwaren betjener et system med op til 10 online/offline døre og
op til 100 brugere. Der er flere funktioner i Nova end i NovaSimpli softwaren.
De vigtigste ekstra funktioner er toggle-funktion og tidsstyret døråbning.
Nova 10 er et godt valg til mellemstore virksomheder og lejlighedskomplekser.
• Nova 100 softwaren har mere avancerede adgangskontrolfunktioner. Nova
100 betjener op til 100 online/offline døre og op til 1500 brugere. Nova 100
opfylder kravene til større virksomheder og lejlighedskomplekser.
Investering i vores adgangskontrolsystemer er fremtidssikret – også hvis der
opstår behov for udvidelse eller nye funktioner, eller hvis ny teknologi åbner for
nye muligheder. Softwaren i både centraler og læsere kan altid opdateres eller
opgraderes til større anlæg. Derfor bevarer investeringen i centraler, låse,
læsere og installation sin værdi og er forberedt til fremtidens udfordringer.

Nytænkning i teknik og design
Scantron leverer løsninger, der byder velkommen og styrer
adgang til alle typer af ejendomme. Vi lægger stor vægt på
sikkerhed, brugervenlighed og præsentabelt udseende.
Derfor er vores produkter altid af høj kvalitet baseret på den
nyeste teknologi - udført i fornemt, nutidigt design.
Vi bestræber os på at levere totalløsninger inden for software,
adgangskontrol, dørtelefoni og postkasseanlæg, og for at være
den mest attraktive leverandør på markedet.
Vi baserer vores løsninger på egen udvikling og egen produktion
samt på produkter fra andre europæiske producenter, der lever
op til vores kvalitetskrav.

Vi sikrer at vores produkter er miljørigtige med lavt energiforbrug, lang holdbarhed og genanvendelighed af komponenterne.
Vores produktion og udvikling er internationalt baseret, og
Scantron arbejder med salg, rådgivning og service i Danmark
og Sverige via egen organisation.
Scantron har siden starten af 80’erne udbudt professionelle
løsninger inden for vores produktområde. Vi samarbejder tæt
med bygherrer, rådgivende ingeniører og installatører om at
etablere de mest attraktive løsninger for ejendomsbesiddere
og brugere.
Kontakt os og få en snak om mulighederne for adgangskontrol,
dørtelefoni og postkasseanlæg.
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