
 
 
 

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И РАБОТНО ВРЕМЕ TERAACCESS-OFFICE 
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ 

 
TeraAccess-Office е комплексна система 

Системата за контрол на достъпа и работното време TeraAccess-Office е комплексно решение за 
управление на достъпа до офиси, служебни помещения и асансьори, във фирми и организации. 
Идентификацията на служителите се осъществява чрез безконтактни карти или ключодържатели. 
Безконтактните идентификатори обикновено са с подходяща персонализация. Отчитане на 
работното време на всеки служител може да се извършва паралелно с контрола на достъп. 
TeraAccess-Office е модулна система, което позволява тя да бъде поетапно изграждана и 
надстройвана. 
 

TeraAccess-Office повишава сигурността 
Използването на стандартните метални ключове за контрол на достъпа до служебните помещения  
отдавна е отживелица. Контролът на достъп с безконтактни идентификатори дава възможност за 
гъвкаво управление на правата за ползване на служебните помещения. Едновременно с това 
мениджмънта на организацията може да получи отговори на въпросите ”Кой?”, ”Кога?” и 
”Колко?” е присъствал в дадено помещение. 
 

TeraAccess-Office се състои от хардуер и софтуер 
Софтуерът обикновено се инсталира на компютър и служи за управление на всички останали 
модули на системата. Има възможност да бъде свързан с програмите за управление на 
производството и заплащането. 
Хардуерът са всички устройства, които се монтират в точка на контрол – офиси, асансьори, 
сервизни помещения и други. Хардуерните устройства се управляват от софтуера. 

 
TeraAccess-Office се използва лесно 

При правилно настроена система, единственото задължение на обслужващия персонал е да 
дава/отнема права на съответните безконтактни карти, за мениджмънта остава удобството от 
ползването на богатия набор от справки. 

 
TeraAccess-Office има един основен недостатък 

Системата изисква окабеляване между всички точки на контрол и управляващият компютър. За 
особено критични места по отношение на окабеляването, с подходящи устройства, може да се 
използва съществуващата компютърна мрежа (LAN).  
 

TeraAccess-Office предлага предимства 
 Висока надеждност; 
 Автоматичен архив; 
 Богат набор от справки - отработено време за избран служител и период, закъснения, 

регистрирани събития за определен период и други; 
 Постоянната връзка на хардуера с управляващия софтуер позволява справка в реално 

време за присъствие на служител; 
 При загуба на карта, тя може веднага да бъде дезактивирана за цялата система; 
 Генериране на форма 76 за софтуер ТРЗ; 
 Възможност за дистанционен мониторинг и контрол на работата на системата. 


