
 
 

 

СOФТУЕР ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА TERAACCESS 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

Управляващият софтуер TeraAccess, заедно с контролери и терминали за достъп служи за  

изграждане на системи за контрол на достъпа за офиси и хотели, а също така и за отчитане на 

отработеното време от служителите в организацията. 

 Софтуерът TeraAccess е предназначен за операционна система Windows. Работи на всички 

версии след Windows2000 за сървъри и работни станции, 32 и 64 битови.  

Управляващият софтуер TeraAccess поддържа до 32 слота, без значение дали те са 

организирани през RS232 или USB портове. На всеки слот може да има до 31 инсталирани 

контролера, всеки с различен логически адрес. На всеки слот има интерфейсен преобразувател 

RS232/RS485 или USB/RS485. 

 Минималните изисквания към компютъра, на който е инсталиран софтуер са: 

• Процесор - Pentium 1GHz; 

• RAM - 256MB; 

• Монитор - Разделителна способност 1024х768, 32 битов цвят; 

• RS232 или USB портове, в зависимост от броя на слотовете в системата. 

В системи за контрол на достъпа могат да бъдат генерира следните справки: 

• Регистрирани събития; 

• Преминавания; 

• Отказан достъп; 

• Преминаване с карта на управител; 

• Служебни преминавания; 

• Събития – гости; 

• Събития – гости стоп; 

• Събития – гости преминавания; 

• Регистрирани гости; 

• Присъствие; 

• Присъстващи, закъснели и отсъстващи; 

• Присъстващи; 

• Закъснели; 

• Отсъстващи; 

• История на сигналите; 

• Състояние на сигналите; 

• Сигнали за аларма и паника; 

• Карти в паметта на контролера; 

• Регистрирани лица. 

В системи, в които има отчитане и на работно време могат да бъдат генерира следните 

справки: 

•  Обобщена за период; 

• Обобщена за период с коефиценти; 

• Лице за период; 

• Лице за период с коефиценти; 

• Обобщена за един ден; 



• Обобщена за един ден с коефиценти; 

• Детайна справка за период; 

• Лице по работно място; 

• Обобщена по работно място; 

• Форма 76 с извънреден труд; 

• Форма 76 по график; 

• Форма 76 с влизане по график; 

• Форма 76 с излизане по график. 

Към основната програма TeraAccess може да бъде пуснат клиентски модул TeraAccess-

Client даващ възможност за генериране на справки и сигнализация за настъпили събития, 

дистанционно през вътрешната компютрна мрежа или интернет. 

Програмата TeraAccess разполага и със собствен език за програмиране. Чрез него могат да 

бъдат настройвани логическите условия за задействане на релетата, в зависимост от състоянията 

на цифровите входове на контролерите за достъп. 


