ELEKTRONICKÁ VRÁTNICE
Systém pro podporu fyzické ochrany objektu a majetku
a fyzické ostrahy vstupů do objektu

elektronický evidenční systém
provozu na vrátnici
autonomní systém nezávislý
na systémech zákazníka
data jsou zabezpečena
při přenosu i uložení

FUNKCE

ELEKTRONICKÁ VRÁTNICE D.I.SEVEN

HLAVNÍ FUNKCE EVIDENČNÍHO SYSTÉMU

Evidenční systém je určený pro komplexní elektronickou správu provozu na vrátnicích a recepcích. Papírovou podobu dokumentů
a evidenčních knih nahradí elektronická evidence přes mobilní zařízení – tablet.

Systém pro vstup
návštěv do objektu

Systém pro vjezd
a fotografickou kontrolu
odjezdu vozidel z objektu.

Systém evidence
zápůjčky klíčů.

Systém zaznamenání
mimořádné
události v objektu.

Systém pro záznam
průběhu služby.

Evidence předávání
služby mezi vrátnými.

Řešení GDPR
a BOZP pro návštěvy.

Správa dokumentů vrátnice
– směrnice, GDPR, BOZP,
kontakty.

PŘÍSTUP
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KLIENTSKÝ

PŘÍSTUP DO SYSTÉMU

Oprávněné osoby na straně klienta získají přístup do systému. Systém bude provozovaný online přes webové rozhraní. Přístup bude možný
z jakéhokoliv počítače nebo mobilního telefonu s webovým prohlížečem. Získáte přehled o dění na vstupech do objektů v reálném čase.
Kdykoliv zjistíte aktuální informace, např. kolik cizích osob je v objektu, které klíče jsou aktuálně zapůjčené apod..
Dokumenty k objektu budete mít kdykoliv a kdekoliv k dispozici.

Zvýšení Vaší image díky modernímu
a efektivnmu způsobu odbavení návštěv
na vrátnici/recepci.

BEZPEČNOST
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ZABEZPEČENÍ

DAT A JEJICH PŘENOSU

SSL/TLS Certifikáty
Pomocí SSL/TLS certifikátů se komunikace mezi tabletem a serverem, šifruje a nemůže tak být odposlouchávána nebo cestou modifikována. Je zajištěno, že
k datům, která se serveru předávají, nezíská neoprávněný přístup třetí osoba.

HTTPS
Zároveň s použitím HTTPS je zabezpečeno, aby se do systému vkládal nevyžádaný obsah nebo škodlivý kód.

Fyzické zabezpečení dat
Data jsou uložena na serverech ve datacentru. Je zajištěno fyzické a technické zabezpečení prostor a zálohování dat.

Autorizace zařízení
Každé zařízení, které se bude využívat pro vkládání dat na bráně, musí být autorizováno.
Uživatel s přístupovým právem „vrátný“ se může do systému přihlásit pouze na „autorizovaném zařízení“. S přístupovým právem „vrátný“ nelze systém spustit
na „neautorizovaném zařízení“.

Prohlášení o shodě GDPR
Rádi bychom Vám sdělili, že společnost D.I.SEVEN, a.s., v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a s příslušnými
zákony, které se týkají správy, zpracování a ochrany osobních údajů.
Plné znění prohlášení Vám na vyžádání poskytne zástupce společnosti D.I.SEVEN a.s.

D.I.SEVEN, a.s.

www.diseven.cz

