
2N® Access Commander
2N přístupové systémy

2N® Access Commander
Zamezte vstupu neoprávněných osob do vaší budovy díky 
IP přístupovému systému od 2N. Mozkem celého systému 
je software 2N® Access Commander s jednoduchým a 
intuitivním ovládáním. Využijete ho nejen pro správu přístupů 
do objektu, ale i pro monitorování stavu přístupových 
jednotek v reálném čase.

Přístupový systém za 10 minut 
2N® Access Commander snadno zprovozní i lidé bez 
jakýchkoli zkušeností s instalací. A to dokonce bez 
absolvování náročných školení či studování složitých 
manuálů. 

Docházkový systém 
Přístupový systém od 2N má v sobě integrován i 
docházkový systém pro evidenci pracovní doby 
zaměstnanců. Snadno tedy zjistíte, kdo je na pracovišti 
přítomen.

Správa IP interkomů a přístupových 
jednotek
S tímto přístupovým systémem můžete hromadně 
spravovat všechny IP interkomy a přístupové jednotky od 
2N, což oceníte zejména při větších instalacích.

Kancelářské budovy
Vzdělávací instituce
Nemocnice
Rezidenční komplexy 

Obchodní centra
Hotely a ubytovací zařízení
Veřejné budovy státní správy
Další prostory pro personál
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2N® Access Unit – přístupová jednotka pro kontrolu vstupu do objektu
2N® Helios IP Verso – modulární bezpečnostní interkom pro náročné zákazníky
2N® Helios IP Force – nejodolnější IP interkom na světě
2N® Helios IP Vario – variabilní interkom s reprezentativním designem
2N® Helios IP Uni – dveřní interkom, který zaujme hlavně cenou
2N® Helios IP Audio/Video Kit – OEM interkomy určené pro zabudování do vašeho zařízení

Obecné  

2N® Access Commander je dodáván jako kompletní 
balíček ve formátu .OVA, určený pro import do virtuálního 
systému Oracle VM VirtualBox či VMware (verze 5).

Minimální HW požadavky pro PC / server  

Níže uvedené specifikace jsou pro 50 připojených zařízení 
(interkomů 2N Helios IP či 2N® Access Unit) k 2N® Access 
Commander.
Operační systém Libovolný 64-bitový systém 

(Windows, Linux, OS X, Solaris)
CPU 2GHz; 2 jádra (x86 – 64)
RAM 4GB (2GB určeny pro virtuální 

systém + 2GB pro host systém)
Připojení k Internetu Pro upgrade systému je 

vyžadováno připojení do Internetu 
s rychlostí min. 512kbit/s

Zabezpečení komunikace  
Protokol https

Podporované prohlížeče  
Optimalizováno pro 
prohlížeč Google Chrome (verze 40 a vyšší) 
Další podporované 
prohlížeče Mozilla Firefox (verze 35 a vyšší)

Internet Explorer (verze 11 a vyšší)
Ostatní prohlížeče nebyly testovány a nelze tak zaručit 
plnou funkčnost.

Doporučené limity pro 2N® Access Commander  
500 uživatelů

100 zařízení (2N® Access Unit, vrátníky 2N Helios IP a 2N® 
Indoor Touch)

Počet logovaných událostí  
2N® Access Unit a vrátník 2N Helios IP až 500 událostí 
v paměti RAM
2N® Access Commander - neomezeno
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2N® Access Commander

Přístupový a docházkový systém v 1 řešení
2N® Access Commander vám umožní nejen řídit přístupová 
práva do vaší firmy, ale i monitorovat docházku
zaměstnanců.

Snadná instalace
Přístupový systém je natolik intuitivní, že ho nainstaluje i 
uživatel pouze se základními znalostmi z oblasti IT.

Intuitivní ovládání přes webové rozhraní
Docházku svých zaměstnanců kdykoliv zkontrolujete nejen 
ze svého počítače, ale i z tabletu či mobilního telefonu

Moderní design
Software je postaven na nejmodernějších technologiích a má 
uživatelsky přívětivé rozhraní vycházející z požadavků našich 
zákazníků.

Hromadná správa zařízení
U větších instalací využijete možnost kopírovat nastavení 
mezi jednotlivými zařízeními a jejich správu z jednoho místa.

Integrace se systémy třetích stran
Přístupový systém snadno zaintegrujete do systémů třetích 
stran pomocí webového REST API rozhraní. 

Přehledný tutoriál
2N® Access Commander disponuje průvodcem nastavení, 
díky kterému rychle pochopíte, jak systém funguje.

1 řešení pro více společností
Administrátor může pomocí jednoho 2N® Access 
Commander spravovat přístupy a docházku pro více firem 
v jedné kancelářské budově nebo v různých lokalitách.


