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Doors NetXtreme™ Sistem Mimarisine Genel Bakış

Doors NetXtreme™is Keri’nin eşsiz sistem esnekliği, kullanım kolaylığı ve maliyet etkinliği
sağlayan en yeni erişim kontrol platformudur. Sistem, kontrol panelleri ve yazılımlar arasında
eşdeğerde gerçek TCP/IP iletişimimini kullanarak, diğer birçok erişim kontrol sistemlerinde
hüküm süren hataları ortadan kaldırmıştır. Güvenlikte yeni bir standart, NXT, okuyucu
denetimi yanısıra Kartlardan Okuyuculara giden şifreli bilgileri kullanan ilk yeni nesil
ekipmandır. Son derece akıllı kontrol panelleri ağ trafiğini en aza indirerek ve bant genişliği
sorunlarını ortadan kaldırarak hemen hemen bağımsız olarak çalışır. Buna rağmen maliyeti
olmayan eşsiz bir güvenliktir. NXT, en son elektronik işlemleri ve şebeke ağı teknolojisini
kullanan piyasadaki en maliyet etkin sistemlerden biridir.
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Model Numarları ve Açıklamalar
				
Doors NXT
NXT-4D		
		
NXT-2D		
NXT-4x4

Proximity Okuyucular ve Aksesuarları
NXT-1R		
Euro Mount Prox Reader
NXT-3R		
Kapı Kasası/Tiriz Okuyucu
NXT-5R
Duvar Anahtarı Tipi Okuyucu
NXT-RM3
Okuyucu Arabirim Modülü

Proximity Kartlar ve Etiketler
NXT-C		
					
NXT-K		
						

NXT-I		
NXT-S		

ISO Bantsız İnce Kart
ISO Manyetik Bantlı İnce Kart

Ürün Tanımı
Sistem Yapısı ve Yazılımı – Doors NetXtreme
• İnce Client / Server Yapısı
• SQL Uyumlu
• Güvenlik riski içermeyen uygun tarayıcı
• Sistemin otomatik yapılandırma veya manuel girişlerle kurulumu
• Çoğalılabilen ve tekrar kullanılabilen Kapı, Giriş ve Çıkış Şablonlarının tanımlanması
• Kullanıcı tarafından tanımlanabilen güçlü mantıksal fonksiyonlar
Ana Kontrol Panelleri
• 2 veya 4 Kapılı versiyonlar
• Master panelle yerleşik TCP/IP üzerinden eşdeğer iletişim
• Okuyucular ve Genişleme modülleri ile çoklu RS-485 ağ iletişimi
•

Kolay tespit ve tek tuşlu otomatik yapılandırma için gömülü MAC adresi

•

Flash güncelleme

I/O Genişleme Modülü
• 4 denetimli giriş / 4 çıkış
• Flash güncelleme
• Kontrol Panellerine RS-485 üzerinden bağlantı
• Okuyucuların denetimi için RS-485 bağlantısı
Okuyucular
• Okuyucuların denetimi için Ana Kontrol Paneline RS-485 bağlantısı
• Kartlardan Okuyuculara ve Kontrol Panellerine şifreli bilgi aktarımı
• 128 bit şifreleme formatı
• 300 metreye kadar kablo kullanma imkanı
Okuyucu Arabirim Modülü
• Esnek montaj seçenekleri: Ana Kontrol Paneli içine veya I/O Genişleme Modülü üzerine yerleştirme (takma)
• Keri MS formatı, Wiegand veya Manyetik Bantlı Kartı NXT şifreli formata dönüştürme
• Farklı model okuyucu tiplerini adreslenen herhangi bir ana kontrol paneli ile eşleştirme (takımlandırma)
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Ürün Uygulamaları
Doors NetXtreme™
•

Mekanınız için gerçekten endişeleniyorsanız NetXtreme’in Thin-Client/Server Yazılımını seçin. Birkimse
niçin erişim kontrolü için tarayıcı uygulaması kullanır? Tarayıcı arayüzü altında, master IP adresine ve
şifreye sahip herhangi biri sisteminize erişebilir. Güvenliğiniz, bir çok bilgisayar korsanı için hedef olan ve
virüslerin bilgisayarlar arasında yayılmasının ana sebebi olan tarayıcınıza (Client) bağlıdır.

•

NetXtreme’in Fotoğraflı Kimlik uygulamalarında, kimlik yöneticisinin Erişim Kontrol sisteminde
nasıl gezineceğini öğrenirken karşılacağı karışıklıkları en aza indirmek için ayrı bir Badge
İstemcisi sağlanır.
Taşınabilirlikte son nokta! 15 Mb gibi çok küçük boyutta Doors NetXtreme Thin Client, en küçük flash
disk ile kolayca taşınabilir. İstemcinizi basitçe beraberinizde götürün!

•
•

İki farklı sistem yapılandırma:

1. Küçük çaplı sistemler için, NetXtreme’in Otomatik Yapılandırma “Autoconfig” seçeneği, tüm
donanımları bulur ve sistem yapılandırma süresini en aza indirirken göreceli veri giriş hatalarını
ortadan kaldırır.
2. Büyük çaplı sistemler için, NetXtreme’in güçlü donanım tanımları, kullanıcının mantıksal
fonksiyonları önceden yapılandırmasına olanak sağlar.
Ana Kontrol Panelleri: NXT-2D™ ve NXT-4D™ İki & Dört Kapılı Geçiş Kontrol Panelleri
•
•

Kablo ve kablolama işçilik fiyatları artmaya devam ediyor. Okuyucular, Kilitler, Çıkış Butonları,
Manhyetik Kontaktlar ve Alarm için çok telli uzun ve masraflı kablo çekimini ortadan kaldırmak için
kapının yakınına bir NXT-2D panel yerleştirin.
NXT-4D, birçok Ethernet bağlantısı olmaksızın BT odasında merkezi olarak yerleştirilmiş raf dizinie
uygun kutusu içinde ünitelerin kolay konsantrasyonuna imkan sağlar.

•

İlgili şebeke ağı üzerinde 2 veya 4-telli (korumalı) kablo çekimini unutun. Artık erişim kontrol ağı
şirketinizin şebeke ağıdır. Eğer şirket içi şebeke ağınız yoksa Cat-5 veya Cat-6 kablolama uygundur.
Sonrasında kolay çekilen, ucuz ve hazır yeni bir kablo kullanmaya başlayın.

•

İlavelerde veya yeni bir sistem kurulum süresini en aza indirin. NXT-2D ve NXT-4D ana kontrol panelleri
gömülü MAC adresleri ile tek-tuşlu otomatik yapılandırma işlemini destekler. Bağlantı tırnakları kolay
montaj imkanı sağlar. Sorun giderme, paneli kolayca değiştirerek ve rotasyona tabi tutarak daha basit
hale gelir.

•

Uzak yerleşke yönetiminin gücünü düşünün. Her nerede şebeke ağınıza bağlanırsanız, geçiş kontrol
sistemi üzerindeki kontrolünüz mümkündür. Çoklu lokasyonlar (yerleşkeler) tek bir lokasyon gibi
yönetilebilir.
Asla sürüm yükseltme veya demode olmayı dert etmeyin. NXT-2D ve NXT-4D ana kontrol panelleri
yeniden programlanabilir ve “flash” programlamaya uygundur. Sürüm yükseltme hızlı ve çok kolaydır.

•
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Ürün Uygulamaları
I/O Genişleme Modülü: NXT-4x4™
•

Sistem üzerinde kontrolünüzü merkezileştirmek ive kablolama masraflarınızı en aza indirmek mi
istiyorsunuz? Sorun değil. Ana kontrol panelinizi güvenli bir yere yerleştirin ve genel izleme veya çıkış
kontrolü için NXT4X4'ü kullanarak yeteri kadar sayıda I/O her nereye istiyorsanız atamak için Keri'nin (4iletkenli) güvenli RS-485 Buss'ını kullanın.

•

Ana kontrol panelleri merkezi olarak yerleştirilmiş olsa dahi, NXT-4X4 okuyucularda olduğu gibi 4telli buss üzerinden haberleştiği için, lokal kontrol ünitenizi kapının yanına yerleştirerek kablo
maliyetlerini en aza indirin.
Wiegand uyumlu veya MS Okuyucunuzu ana kontrol panelinizden yaklaşık 500m. uzağa mı koymayı
düşünüyorsunuz? NXT-4x4'e Okuyucu Arabirim Modülü (NXT-RM3) takılabilir. İletişim Buss'ını
kullanarak NXT-4X4'ünüzü ana kontrol panelinden yaklaşık 300m., okuyucunuzu ise NXT-4X4'ten
yaklaşık 150m öteye takın. Hepsi, enerji dahil 4-telli kablo üzerinde gerçekleşecektir.

•

•

Doğrudan kapıya yerleştirilmiş ilave I/O sağlayarak, Yerel Kapı Alarm (Local Door Alarm (LDA))
özelliğini erişim kontrol sisteminize getirebilrsiniz. Bu, normal Kapı Geçiş Kontrol Sistemi fonksiyonları
iile Soygun İhbar Sistemi fonksiyonları arasında mantıksal arayüz imkanı sağlar. Hepsinden iyisi, Yerel
Kapı Alarmı (Soygun İhbar) Olayları Kapı Geçiş Kontrol Sistemi kanalıyla rapor edilirler.

Okuyucu Arabirim Modülü
•

Mevcut herhangi bir erişim kontrol sistemini, Wiegand veya MS okuyucu formatına arayüz imkanı
sağlayan NXT-RM3 kullanarak, Keri'nin NXT sistemine uyarlar.

Keri NXT okuyucularının gelişmiş güvenliğini farklı Buss'lar üzerinde tutararak, herhangi bir Buss'a bir
Wiegand Okuyucu ilave ederek karma veri tipli bir ana kontrol paneli oluşturur; bu da; tek bir okuyucu
veya kapı üzerinde tekli biyometrik okuyucu veya RF bağlantı gereksinimi duyulan projeler için
mükemmeldir.
Okuyucular
•

•

Internet üzerinde bir Wiegand Okuyucunun nasıl kolayca bertaraf edileceğini gösteren çok sayıda
entrika mevcuttur.* Daha iyi güvenliği nasıl sağlayabilirim? How do I provide better security? Keri NXT
serisi okuyucular, kartla arasında şifreli verileri kullanarak geleneksel Wiegand okuyucularına göre çok
daha yüksek güvenlik sağlar.

•

Keri’s NXT serisi okuyucular, okuyucunun tehlikede olup-olmadığı anlık geri bildirimini sağlayan yazılım
tarafından denetlenir.

•

Birçok proje, okuyucuların ana kontrol panelinden yaklaşık 150m. uzağa yerleştirilmesine gereksinim
duyar. Keri’nin NXT okuyucuları yaklaşık 300m öteye yerleştirilebilir, ki bu da, kombine bina/park yeri
uygulamaları veya yüksek binalardaki asansör kontrol uygulamaları için mükemmeldir.

* http://www.channelinsider.com/article/2_Screws+1+Plastic+Cover+How+Many+Airports+Infiltrated/212907_1.aspx
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