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PRT-GX-SRVR 

Oprogramowanie podstawowe Protege GX oraz dostępne moduły rozszerzające 

 

Zintegrowany System 

Bezpieczeństwa i Automatyki 

Budynku PROTEGE GX jest 

wysoko skalowalną platformą 

oferująca zintegrowany 

system bezpieczeństwa dla 

obiektu, z możliwością 

realizacji funkcji automatyki 

budynkowej oraz z szerokimi 

możliwościami integracji z 

zewnętrznymi systemami (jak 

np. systemy BMS, serwery 

OPC, systemy sterowania 

windami, systemy klasy ERP, 

SCADA, HVAC, i inne). 

 

 

 

 

 

Skalowalna i modułowa koncepcja systemu sprawia, że ProtegeGX ® 

jest odpowiedni dla wszystkich – od małych systemów z 

pojedynczymi drzwiami do wielkich międzynarodowych korporacji, z 

wieloma lokalizacjami na całym świecie. Wysoce zintegrowane 

kontrolery systemowe oparte na mikroprocesorach 32 bitowych oraz 

opcjonalne moduły rozszerzeń zapewniają adaptacyjny system o 

najwyższej funkcjonalności i ogromnych możliwościach rozwoju. 

 

 

Najważniejsze właściwości 

 Architektura klient – serwer z funkcjami kontroli i 
monitoringu online 

 Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs z 

interaktywną graficzną wizualizacją systemu oraz 

niezwykle łatwymi w użyciu i dostosowywaniu do swoich 

potrzeb Stronami Statusu dla kontroli i monitorowania 

 Zaawansowany generator raportów, z możliwością 

utworzenia niezliczonej ilości własnych raportów i filtrów 

dostosowanych do własnych potrzeb, z przyjaznym i 

łatwym w użyciu kreatorem 

 Filtry alarmów i zdarzeń, pozwalają na przejrzyste 

sortowanie i kategoryzowanie zdarzeń, łatwe 

zarządzanie wyświetlaniem zdarzeń, alarmów i innych 

danych 

 Wysoko wydajna baza danych Microsoft SQL Server
®
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 Możliwość podziału systemu na wiele odrębnych 
instalacji / systemów pracujących na tym samym 
serwerze 

 Integracja użytkowników i operatorów za pomocą 
protokołu LDAP (Active Directory) 

 Możliwość pracy wielomonitorowej za pomocą 
odłączanych okien od programu głównego 

Intuicyjny Interfejs Użytkownika 

Interaktywne mapy wizualizacji oraz Strony Statusów dostarczają intuicyjnego interfejsu graficznego do kontroli i monitorowan ia 
systemu. Wyświetlaj informacje odpowiednie do własnych potrzeb, pochodzące z Twojego systemu, a nie z części instalacji 
należącej do sąsiada! 

Strony Statusów 

W pełni dostosowywane do 
własnych potrzeb Strony Statusów 
są jedną z flagowych funkcji systemu 
ProtegeGX i mogą być dopasowane 
do wyświetlania dokładnie takich 
informacji jakich potrzebujesz! 

Strony Statusów mogą zawierać 
dowolne kombinacje następujących 
elementów: 

• Listy Statusów, które 
dynamicznie aktualizują (w 
trybie online) rzeczywisty 
status wybranych urządzeń 

• Interaktywne Mapy 
Wizualizacji, będące 
graficzną reprezentacją 
systemu lub jego części, 
wyświetlają online 
rzeczywisty stan urządzeń i 
obiektów w systemie 

• Obrazy z Kamer na żywo, 
pochodzące ze 
zintegrowanych systemów 
DVR/NVR 

• Zdarzenia, filtrowane w 
oknach, tak aby 
otrzymywać 
posegregowane i 
uporządkowane zdarzenia 
odpowiednie dla własnych 
potrzeb 

• Zmienne, pokazujące 
zmieniające się dane 
(najczęściej z kanałów 
analogowych, lub dane 
zewnętrzne) takie jak np. 
temperatura w 
pomieszczeniu, wilgotność, 
itp. 

• Strony WWW 
wyświetlające zawartość 
zewnętrznych lub lokalnych 
stron WWW 

• Raporty ewakuacyjne 
dostarczające aktualnych 
danych na temat wszystkich 
użytkowników w 
zdefiniowanych strefach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intuicyjny interfejs 
graficzny minimalizuje 
czas uczenia się 
obsługi, pozwala na 
korzystanie z systemu 
przez nowych 
użytkowników 
sprawnie i szybko 
 

• Elastyczna konstrukcja 
pozwala na 
wyświetlanie danych 
odpowiednich dla 
każdego operatora z 
osobna 

• Dopasuj rozkład 
elementów do 
własnych potrzeb. 
Ekran można podzielić 
na 16 pól, o dowolnym 
układzie, w siatce 4x4. 
 

• Zyskaj ogólny obraz 
swojego systemu. 
Kliknij aby wejść 
głębiej i zobaczyć 
szczegóły. Wysoka 
elastyczność pozwala 
na łatwe dopasowanie 
interfejsu do własnych 
potrzeb i sposobu 
działania. 
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Interaktywne Mapy Wizualizacji 

Interaktywne Mapy Wizualizacji 
prezentują graficzne 
odzwierciedlenie instalacji oraz są 
szybką i efektywną metodą kontroli i 
monitorowania systemu PROTEGE. 
Możesz szybko uzbroić i rozbroić 
strefy, obserwować ich stan, 
kontrolować drzwi i wyjścia, 
obserwować status wejść oraz 
informacje o zmiennych – wszystko 
w trybie rzeczywistym. 

• Graficzne ikony, 
wbudowane lub własne 

• Przyciski „drag and drop” 
pozwalające na łatwą 
nawigację pomiędzy 
mapami, a także obrazami z 
kamer na żywo 

• Wyświetlanie statusu 
urządzeń i obiektów w 
czasie rzeczywistym 

• Wyświetlanie map i 
automatyczne przełączanie 
na podstawie zdarzeń 

(alarmów, i innych zdarzeń 
dostępnych w systemie) 

• Zmienne, pokazujące 
zmieniające się dane 
(najczęściej z kanałów 
analogowych, lub dane 
zewnętrzne) takie jak np. 
temperatura w 
pomieszczeniu, wilgotność, 
itp. 

 

Moduły oprogramowania Protege GX 

Oprogramowanie systemu Protege GX składa się z podstawowego modułu serwera oraz dodatkowych modułów rozszerzających 
właściwości i funkcjonalność systemu. Poniżej przedstawione są obecne na ta chwilę moduły oprogramowania. System Protge 
GX jest systemem ciągle rozbudowywanym gdzie lista dostępnych modułów oprogramowania jest ciągle rozszerzana. W celu 
uzyskania pełnej listy dostępnych modułów oprogramowania Protege GX prosimy o kontakt z firmą MIWI-URMET Sp. z o.o. 

 

PRT-GX-SRVR 
Podstawowa licencja serwera 
systemu Protege GX, wymagana dla 
każdej instalacji, 50 drzwi, 
nieograniczona liczba kontrolerów, 
nieograniczona liczba użytkowników, 
1 licencja klienta, integracja 10 
kamer, nieograniczona liczba DVR i 
NVR, mapy wizualizacyjne, 
procedury, automatyka, funkcje 
logiczne, i inne. 

PRT-GX-CLNT 
Dodatkowa licencja klienta, 
wymagana dla każdego jednocześnie 
zalogowanego operatora do systemu 
Protege GX. 

PRT-GX-DOR-50 
Dodatkowa licencja na obsługę 
kolejnych 50 drzwi zwiększająca ilość 
możliwych do uruchomienia drzwi w 
systemie Protege GX. Podstawowa 
licencja serwera Protege GX zawiera 
w standardzie obsługę 50 drzwi i 
dodatkowe licencje są wymagane 

jedynie w przypadku rozszerzenia tej 
ilości. 

PRT-GX-DOR-10 
Dodatkowa licencja na obsługę 
kolejnych 10 drzwi zwiększająca ilość 
możliwych do uruchomienia drzwi w 
systemie Protege GX. Podstawowa 
licencja serwera Protege GX zawiera 
w standardzie obsługę 50 drzwi i 
dodatkowe licencje są wymagane 
jedynie w przypadku rozszerzenia tej 
ilości. 

PRT-GX-DOR-1 
Dodatkowa licencja na obsługę 
kolejnych 1 drzwi zwiększająca ilość 
możliwych do uruchomienia drzwi w 
systemie Protege GX. Podstawowa 
licencja serwera Protege GX zawiera 
w standardzie obsługę 50 drzwi i 
dodatkowe licencje są wymagane 
jedynie w przypadku rozszerzenia tej 
ilości. 

PRT-GX-DOR-IP 
Moduł oprogramowania pozwalający 

na obsługę w Protege GX drzwi z 
zewnętrznych systemów takich jak 
SALTO, SARGENT S2 i innych. Jedna 
licencja wymagana na każde tego 
typu drzwi. Integracja może 
wymagać dodatkowego sprzętu lub 
oprogramowania dostarczanego 
przez producenta zamków 
elektronicznych. 

PRT-GX-CAM-10 
Dodatkowa licencja na integrację 10 
kamer zintegrowanych systemów 
DVR lub NVR. 

PRT-GX-DVR-HLI 
Licencja na integrację wysokiego 
poziomu z rejestratorami DVR i NVR. 
Pozwala na dwukierunkową 
komunikację pomiędzy systemem 
CCTV a PROTEGE GX 

PRT-GX-PHOTO 
Moduł oprogramowania 
umożliwiający dodawanie zdjęć 
użytkowników do systemu, 
tworzenie szablonów zadruków kart, 
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oraz pozwalająca na wyświetlanie 
zdjęć użytkowników na listach 
zdarzeń. 

PRT-GX-TNA 
Moduł oprogramowania pozwalający 
na tworzenie raportów Rejestracji 
Czasu Pracy. 

PRT-GXAD-USR 
Moduł oprogramowania pozwalający 
na integrację w systemie Protege GX 
użytkowników Active Directory, 
LDAP, wiele grup bezpieczeństwa, 
automatyczna populacja 
użytkowników na podstawie 
wybranej grupy AD. 

PRT-GX-AD-OPR 
Moduł oprogramowania pozwalający 
na integrację w systemie Protege GX 
operatorów z Active Directory, LDAP, 
pozwala na automatyczne logowanie 
do systemu za pomocą autentykacji 
NT. 

PRT-GX-MUST 
Moduł pozwalający na generowanie 

raportów ewakuacyjnych, 
możliwością automatycznego 
wysyłania maili, podgląd osób 
obecnych w strefie na żywo, 
nieograniczona liczba lokalizacji 
wejścia i wyjścia. 

PRT-GX-EOE 
Moduł oprogramowania pozwalający 
na automatyczne wysyłanie maili od 
występujących zdarzeń. 

PRT-GX-CSV 
Moduł oprogramowania pozwalający 
na automatyczny i regularny (wg 
harmonogramu) import 
użytkowników z pliku CSV. Ręczny 
import użytkowników z plików CSV 
jest standardowa funkcją systemu 
nie wymagającą dodatkowych 
licencji. 

PRT-GX-DB-SYNC 
Moduł oprogramowania używany do 
integracji z systemami obsługi 
obiektów sportowych i klubów 
członkowskich. 

PRT-GX-ELV-HLI 
Interfejs integracji wysokiego 
poziomu pozwalający na integrację 
wind KONE, SCHINDLER i OTIS z 
systemem Protege GX bez 
pośrednictwa dodatkowych 
modułów sprzętowych 
(wejść/wyjść). 

PRT-GX-SIP-10 
Licencja pozwalająca na integrację w 
systemie Protege GX 10 terminali SIP 
(interkomów). 

PRT-GX-VIM 
Moduł oprogramowania do obsługi 
gości. Ten moduł oprogramowania 
może działać niezależnie lub jako 
część systemu Protege GX. Nie 
wymaga żadnego produktu Kontroli 
Dostępu. Pozwala na generowanie 
raportów ewakuacyjnych. Historia 
zdarzeń. Możliwość 
przechwytywania zdjęć. Moduł 
zadruku identyfikatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w karcie katalogowej tego produktu. Jednak ani Integrated Control Technology Ltd i MIWI-URMET 

Sp. z o.o., ani też pracownicy tych firm nie ponoszą odpowiedzialności w żadnym wypadku do jakichkolwiek podmiotów trzecich w odniesieniu do decyzji lub działań podjętych w wyniku 

użycia zawartych tu informacji. Zgodnie z polityką Integrated Control Technology Ltd i MIWI-URMET Sp. z o.o. zawarte tu informacje, konstrukcje i specyfikacje mogą ulec zmianie bez 

uprzedzenia. 


