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Vlastnosti 

informačního 

systému C4

centralizovaný systém

klient/server architektura

jednotná centrální databáze pro všechny 
pøipojené technologie

jednotná správa uživatelù v rámci všech 
technologií

pøehledná ergonomie aplikace využívající 
tzv. „smart klienta“

intuitivní a rychlá práce se systémem  
na bázi tzv. „uživatelských rolí“, které zajišťují 
pøizpùsobení chování systému požadavkùm 
klienta

hierarchie nastavení oprávnìní

vysoká bezpeènost práce s daty, možnost 
šifrování na všech úrovních pøenosu

jednoduché ovládání a management  
s využitím hierarchie dat – napø. dìdiènost 
práv, pøístupù

jednoduše instalovatelný systém 
využívající pøednastavených uživatelsky 
modifikovatelných šablon

instalace serverových komponentù do 30 
minut

automatická instalace klientských 
komponentù a to vèetnì nových verzí

grafická reprezentace topologie systému  
a aktuálních stavù pøipojených technologií  
i bez „mapového“ zobrazení
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inteligentní automatická detekce poruch

otevøený modulární systém díky jednotnému 
jádru, použitelný od nejmenších – lokálních, 
až po nejvìtší – rozsáhlé síťové aplikace

podpora práce ve více èasových zónách

aplikaèní vrstva pro propojení s centrálními 
informaèními systémy podniku

uživatelsky definované akce systému  
v závislosti na jeho stavu a èase

možnost integrace definicí uživatelských úètù 
do domény (single sign-on)

otevøenost pro vývojáøe tøetích stran pomocí 
standardu WSDL

podpora pro integraci pøipojených technologií 
pøímo jejich výrobci – SDK podpùrný balík 
pro vývoj a nasazení nových zaøízení.

široké možnosti grafické prezentace situací 
na objektech s využitím protokolu HTTP  
a HTTPS, spolupráce s web servery,  
napø. MS IIS

licenènì neomezený poèet klientských stanic 
– nulový poplatek za klienta

pøímé importy a exporty dat z celé øady 
nejèastìji používaných aplikací – CAD, MS 
Excel, XML, ASCII, CSV, DB, ...

integrovaný  uživatelsky  definovaný 
generátor sestav

obsáhlý, uživatelsky konfigurovatelný 
docházkový modul
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Integrovaná 

správa budov 

nové generace

Požadavkùm na centralizaci ovládání, 

správy, vizualizace a managementu 

bezpeènostních technologií odpovídá nová 

verze informaèního systému C4.  S využitím 

nejmodernìjších poèítaèových technologií 

nabízí uživateli unifikované prostøedí 

pro jednoduchou obsluhu pøipojených 

technologií, komplexní pøehled o jejich 

aktuálním stavu, vysoký stupeò zabezpeèení 

a snížení provozních nákladù.

Šíøka zábìru tohoto informaèního systému 

zahrnuje podporu bezpeènostních, požárních, 

pøístupových a kamerových systémù, klimatizací, 

zpracování docházky, øízení parkovišť, stravování 

a mnoho dalších systémù, které jsou souèástí 

systému inteligentních budov. Kompletní 

obsluhu, správu a údržbu programu je možné 

provozovat na základì pøidìlených oprávnìní 

z každého PC pøipojeného do firemní sítì. C4 

podporuje sbìr dat z monitorovaných technologií 

pøipojených buï lokálnì do øídícího poèítaèe, 

nebo prostøednictvím poèítaèové sítì.

Programové balíky jsou odstupòovány dle 

velikosti instalace: od nejjednodušších nasazení 

na  jedné samostatné budovì až po rozsáhlé 

instalace zahrnující stovky budov a systémù.

Jednotné jádro a vhodná volba typu instalace 

poskytuje uživateli maximální ochranu investic 

a bezproblémový pøechod na vyšší verzi  

v pøípadì rozšíøení a doplnìní požadavkù 

zákazníka. Podobný systém je využitelný i pro 

vytvoøení aplikaèního prostøedí. Zabudovaní 

rozšiøovatelného systému „uživatelských rolí“ 

nabízí uživateli pøesnì tu funkcionalitu, která 

odpovídá jeho pracovnímu zaøazení. Konkrétní 

pracovník pracuje pouze se svou èástí aplikace  

a není zahlcován množstvím menu, která se 

netýkají jeho pracovního zaøazení. Všechna 

uživatelská nastavení, vèetnì jazykových mutací 

jsou uložena na centrálním serveru a každý 

uživatel tak mùže využít svoje uživatelské 

nastavení bez ohledu, na kterém poèítaèi pracuje. 

Samozøejmostí je komfortní systém logovaní 

všech aktivit – uživatelských i technologických. 



Oblasti využití 

informačního 

systému C4

Správa osob a kontrola vstupu

Správa osob pro více systémù (pøístup, 

bezpeènostní ústøedna…) je v praxi jedna  

z èasovì nejnároènìjších úloh bezpeènostních 

pracovníkù v podniku. C4 umožòuje spravovat 

evidenci osob, pøidìlení karet  ( pinù, otiskù 

prstù, oèní duhovky  ...)  a definování jednotlivých  

oprávnìní pro osoby z jednoho místa bez nutných 

vìdomostí, jaký typ technologie je použitý. 

Systém automaticky zabezpeèí naprogramovaní 

jednotlivých technologií bez ohledu  

na typ, jejich umístìní v podniku a nezatìžuje 

správce rutinní prací. C4 zabezpeèí omezení 

volného a nekontrolovatelného pohybu osob  

ve vyhrazených prostorách, kontrolu pohybu 

osob a zjišťování jejich pøítomnosti v urèeném 

prostoru a èase.

Bezpeènost, požární ochrana, 

kamery

Centrální monitorování a øízení bezpeènostních  

a požárních ústøeden výraznou mírou  

minimalizuje náklady spojené s øešením 

planých poplachù. C4 poskytuje bezpeènostní 

službì informace o stavu jednotlivých požárních  

a bezpeènostních zón v reálném èase, pøímé 

ovládání a záznam historie jednotlivých 

monitorovaných událostí. Pøi propojení  

s pøístupovým systémem je možné na základì 

oprávnìní automatické vypnutí režimu zastøežení 

v dané zónì nebo i automatické zapnutí systému 

do støežení v pøípadì odchodu poslední osoby 

z daného prostoru. Propojení s kamerovým 

systémem umožòuje automatické spuštìní 

pøíslušné kamery v kritické oblasti na základì 

vyhodnocení událostí z bezpeènostní ústøedny. 

Jednotná databáze umožòuje stejný zpùsob 

ovládání i pro technologie rùzných 

výrobcù.

Monitoring

Svojí funkcionalitou nahrazuje pulty centrální 

ochrany (PCO). Je urèený pro nepøetržité 

sledování stavu jednotlivých technologických 

subsystémù v pøehledném mapovém zobrazení 

daného objektu nebo objektù. Na rozdíl od PCO 

umožòuje i zpìtné øízení (zapínání, vypínání, 

rušení poplachù, pøemostìní) v reálném 

èase pomocí nástrojù C4. Zároveò poskytuje 

dispeèerùm potøebné informace nezbytné  

pro kompetentní a rychlé rozhodování pøi vzniku 

mimoøádných událostí. Poèet monitorovaných 

lokalit není nijak omezený.

Provoz budov

C4 umožòuje úplné øízení základních systémù 

budovy jako je klimatizace, ventilace, napájení, 

záložní zdroje a mnoho dalších technologií. Díky 

použitému konceptu systém poskytuje správcùm 

øízení a monitorování velkého množství budov 

bez ohledu na vzdálenost.

Docházka

Umožòuje zpracování údajù z identifikaèních 

snímaèù ve formì docházky dle požadavkù 

personálních, mzdových a informaèních 

útvarù uživatele. Je navrhnutá tak, aby bylo 

možné pružnì reagovat na pøípadné zmìny 

legislativy, kolektivní smlouvy a požadavkù 

uživatele jednoduchým uživatelským nastavením  

a parametrizací systému. 

Propojení s externími 

informaèními systémy

Otevøenost celého øešení se projevuje též v oblasti 

propojení s podnikovými systémy dle individuální 

potøeby zákazníkù, což umožòuje inteligentní 

øízení klíèových funkcí budovy. 

Tato propojení se týkají oblastí výmìny údajù 

o zamìstnancích s podnikovým systémem, 

automatické pøidìlování a rušení pøístupù  

dle zaøízení zamìstnancù do organizaèní struktury 

podniku. C4 zároveò umožòuje export výsledkù 

docházky do podnikového mzdového systému 

(napø. SAP R/3, Lotus Notes a jiné).


