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Program ZKAccess3.5 to aplikacja dla kontroli dostępu 
zapewniająca pełną elastyczność projektowania i obsługi 
systemu w celu osiągnięcia jego pełnej wydajności i 
spełnienia określonych wymagań projektanta. Możliwości 
programu ZKAccess wykraczają poza konwencjonalne 
rozwiązania dla systemów kontroli dostępu, łącząc 
unikalną technologię RFID z identyfikacją biometryczną. 
Dzięki intuicyjnemu, łatwemu w użyciu graficznemu 
interfejsowi użytkownika i ustawieniom kreatora  
ZKAccess w prosty sposób spełnia wszelkie postawione 
mu zadania, kompleksowo zabezpieczając małe i duże 
przedsiębiorstwa.
ZKAccess3.5 jest przeznaczony do zarządzania wszystkimi 
panelami kontroli dostępu ZKTeco oraz autonomicznymi 
terminalami kontroli dostępu. Oprogramowanie może 
jednocześnie zarządzać kontrolą dostępu i generować 
raport obecności.

Podstawowe funkcje programu
- Proste i intuicyjne menu 
- Wbudowane narzędzie do rejestracji odcisków palców i przesyłania szablonów do terminali
- Szybkie łącza do typowych operacji
- Indywidualna konfiguracja drzwi m.in. czas otwarcia, format Wiegand , sposób identyfikacji
- Funkcja Anti-passback (zapobieganie przekazania karty dostępu innej osobie po wykorzystaniu jej)
- Funkcja Interlock (śluza - pierwsze drzwi muszą być zamknięte, żeby móc otworzyć drugie)
- Konfiguracja czytnika wejścia i wyjścia
- Programowanie hasła pod przymusem
- Monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym z ikoną stanu drzwi
- Wyskakujące okienka ze zdjęciami użytkowników (weryfikacja wizualna)
- Zdalne otwieranie / zamykanie pojedynczych lub wszystkich drzwi
- Import map i planów pięter w celu zarządzania drzwiami dla konkretnego obszaru
- Raporty z dostosowaną wyszukiwarką i kreatorem
- Wiele formatów eksportu dzienników zdarzeń
- Kopia zapasowa bazy danych jednym kliknięciem
- Rejestracja wszystkich zmian systemowych

ZKAccess3.5 jest przeznaczony do zarządzania wszystkimi panelami kontroli dostępu ZKTeco oraz
autonomicznymi terminalami kontroli dostępu. Oprogramowanie może jednocześnie zarządzać 
kontrolą dostępu i generować raport obecności.

ZKAccess3.5


