Školní přístupový
systém Daisy
Firma AQUIDIS s.r.o. přináší
ověřený školní přístupový
systém Daisy s možnos
plného propojení se školní
agendou.
Nabízíme ﬂexibilitu,
dlouhodobou podporu,
updaty s novými funkcemi
a to vše za příznivé ceny.
Systém Daisy je kompletně
české řešení, vše vyvíjeno pod
křídly dodavatelské ﬁrmy.
Nainstalováno ve více než 80
školách v ČR (srpen 2019).

Bezpečně
a s přehledem
Školní přístupový systém Daisy je
primárně určen pro ins tucionární zařízení
typu škola, mateřská škola, školní jídelna,
domov mládeže, internát, apod.
Ins tuce tohoto typu mohou čerpat zvláštních
výhod z možnos propojení přístupového systému
se školní agendou.
SYSTÉM UMOŽŇUJE OVLÁDAT:
• dveřní elektrický zámek
• externí elektromagnet
• turniket, závoru
• externí tlačítko (např. výtah)

PŘÍSTUPOVÉ RFID ČIPY:
• v provedení klíčenky, karty, samolepky

SYSTÉM DÁLE UMOŽŇUJE:
• externí ovládání tlačítkem, časovačem, dveřním
komunikátorem
• trvalé odblokování dveří master čipem (např. v
průběhu třídních schůzek)
• odblokování systému nouzovými tlačítky
ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPU:
• neomezený počet zón
• neomezený počet skupin s různými oprávněními
• deﬁnování přístupu podle času, oprávnění, zóny
• evidence přístupů (logování)
• možnost zpětné analýzy přístupů

PROPOJENÍ SE ŠKOLNÍ AGENDOU:
• Bakaláři, SAS, Edookit, iŠkola, EduPage, Škola
OnLine, DM So
• automa cká i manuální synchronizace
• zápis do třídní knihy
• zápis přístupů do školní agendy
INORMAČNÍ KIOSEK:
• zobrazení suplování (z agendy Bakaláři)
• zobrazení sta cké webové stránky, obrázku,
dokumentu
• podpora velkoplošných obrazovek
PODPORA ŠKOLNÍCH HODIN A ZVONĚNÍ:
• hromadná synchronizace školních hodin
• automa cké zvonění podle rozvrhu
• manuální zvonění z klientské aplikace

INTUITIVNÍ OBSLUHA

Dveřní čtečka

Systém připraven

Čip načten / vstup povolen

Chyba / vstup zakázán

STANDARDNÍ POSTUP:
• stanovení op mální konﬁgurace přístupového systému na základě struktury budovy
• op malizace konﬁgurace vzhledem k minimalizaci nákladů
• provedení instalace v dohodnutém termínu (cca 1 – 2 pracovní dny)
• kompletní zaškolení obsluhy systému
• kompletní zaškolení administrátora systému
• dokumentace v elektronické podobě
VZOROVÁ UKÁZKA INSTALACE:

•
•
•
•
•
•
•
•

Vstupní čtečka – čtečka umožňující vstup do budovy.
Výstupní čtečka – čtečka umožňující opuštění budovy.
Hlavní vchod – 1 nebo více vchodů s kontrolou příchodu a odchodu do budovy.
Servisní vchod – vchod, u kterého se nerozeznává příchod a odchod (systém pouze
otevírá dveře).
ŘJ (řídící jednotka) – slouží pro obsluhu jednoho vchodu (2 čtečky).
CNC modul – slouží pro komunikaci s 1 nebo více řídícími jednotkami (dle počtu
vchodů).
Školní přístupový server – server ve školní sí , na kterém se nachází so ware
přístupového systému Daisy.
PC – stolní počítač nebo notebook s připojenou čtečkou bezkontaktních čipů. Na tomto
pracoviš se nachází klientská část so ware přístupového systému, která umožňuje
konﬁguraci přístupových čipů a nastavení nebo změny parametrů přístupového
systému.
Veškerá provedená nastavení probíhají v reálném čase, tedy s okamžitým efektem
v systému bez nutnos jakéhokoliv restartu so ware.

• Rodiče – mohou (na vyžádání) dostávat informace o nepřítomnos

nebo pozdním
příchodu školáka e‐mailem nebo pomocí SMS a dále mohou nahlížet do historie
příchodů a odchodů svých dě .
• Třídní učitelé – mohou dostávat e‐mailem informaci o přítomnos žáků ve třídě.
• Žáci a žákyně – používají bezdrátový RFID čip pro vstup nebo opuštění prostor školy.
REFERENČNÍ ŠKOLY:
Referenční školy dostávají nejnovější verze so ware a ﬁrma AQUIDIS od nich získává prak cké podněty
z každodenního užívání, které jsou pak zapracovány do dalších verzí programového vybavení.
• Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská 4/2, 796 01 Prostějov

KONTAKTNÍ INFORMACE:

AQUIDIS s.r.o.
centrála:
Milíčova 26
796 01 Prostějov

pobočka:
Slovákova 11
602 00 Brno

www.aquidis.cz

info@aquidis.cz

vyvíjíme / integrujeme / dodáváme / podporujeme

