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UNICARD SA od ponad dwudziestu lat jest liderem na rynku rozwiązań z zakresu kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemów identy�-
kacji osób, zabezpieczeń i integracji z automatyką budynkową. Firma oferuje usługi konsultingowe, serwisowe, sprzęt oraz oprogramowanie 
dopasowane do indywidualnych wymagań Klienta.
Dbałością o najwyższą jakość produktów i usług �rma ugruntowała sobie pozycję na rynku oraz zyskała zaufanie i renomę. Sięganie po nowocze-
sne rozwiązania, profesjonalne podejście do każdego projektu, wysokiej jakości sprzęt i autorskie oprogramowania uczyniły z  UNICARD SA lidera 
w branży systemów bezpieczeństwa.

Wiodącymi produktami �rmy są systemy:
- kontroli dostępu
- rejestracji czasu pracy
- parkingowe
- biletowe
- niskoprądowe
- bezpieczeństwa informatycznego
- rozwiązania oparte na kartach zbliżeniowych i drukarkach do kart

UNICARD SA jest także producentem sprzętu i oprogramowania. Atutem �rmy jest wykwali�kowana kadra inżynierska, zapewniająca nie 
tylko doradztwo i projektowanie systemów, ale też wsparcie techniczne i serwis.
Firma zatrudnia dziś prawie 100 pracowników w centrali UNICARD SA w Krakowie oraz regionalnych placówkach w Warszawie i Poznaniu, a jej 
dynamiczny rozwój pozwala na ciągłe ulepszanie produktów oraz poszerzanie oferty. UNICARD SA jest członkiem Polskiego Klubu Jakości, 
laureatem konkursu Jakość Roku 2009, otrzymał status RYNKOWEGO LIDERA INNOWACYJNOŚCI 2012 oraz jest członkiem Komitetu Standaryza-
cyjnego 135 ASHRAE, międzynarodowej organizacji zajmującej się popularyzacją standardu BACnet®.

Nasi Partnerzy to między innymi:
 
- Athena - japoński producent kart
- Delta Controls - światowy lider na rynku automatyki budynkowej (BMS)
- Evolis - francuski producent drukarek do kart
- Gunnebo - dostawca wysokiej jakości zintegrowanych systemów i urządzeń zabezpieczających mienie, oferujący  między innymi: mechaniczne  
i elektroniczne systemy kontroli dostępu (bramki obrotowe)
- HID - światowy lider w zakresie kontroli dostępu i bezpieczeństwa, w tym kart zbliżeniowych, czytników, drukarek kart, tagów RFID i oprogramo  
wania.
- Nice Polska - dostawca inteligentnych i kompleksowych systemów zarządzania automatyką domową oraz producent segmentowych bram 
garażowych, szlabanów parkingowych.
- Pradotec - producent terminali mobilnych w obszarze bezpieczeństwa, identy�kacji, płatności i uwierzytelniania.



Firma UNICARD SA oferuje kompletne rozwiązania z zakresu kart plastikowych : karty lojalnościowe i stałego klienta, karty promocyjne i rabato-
we, karty studenta oraz nauczyciela, bilety elektroniczne (komunikacja publiczna) – w tym ich personalizację, projektowanie, druk oraz  dystrybu-
cję. Karty plastikowe są również nieodłącznymi elementami systemów oferowanych również przez UNICARD SA, szczególnie  z zakresu kontroli 
dostępu, rejestracji czasu pracy, systemów parkingowych dedykowanych dla sektorów publicznych oraz prywatnych. Karty znajdują także swoje 
zastosowanie  we wszelkiego typu programach lojalnościowych, partnerskich czy abonamentowych. 
Oferta kart �rmy UNICARD SA obejmuje zarówno proste w swojej technologii plastikowe identy�katory osobiste, karty lojalnościowe, jak i 
zaawansowane technologie kart zbliżeniowych, hybrydowych oraz  dualnych. UNICARD SA jest również wieloletnim Partnerem Handlowym i 
jedynym o�cjalnym dystrybutorem drukarek francuskiej marki Evolis – jednego z największych producentów tego typu urządzeń w Europie. 
Unicard  jest również o�cjalnym dystrybutorem urządzeń grupy Matica Technologies. 
Drukarki do zadruku kart, będące w ofercie �rmy charakteryzują się zróżnicowanymi funkcjami, których wybór dopasowywany jest do indywidu-
alnych potrzeb użytkowników elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

Nasi Klienci:  Jeronimo Martins, AMG.net, AMrest, MCard, Rai�eisen Bank, BPH Bank, Vinotti i inne.

PARTNER TECHNOLOGICZNY KONFERENCJI
UNICARD SA oferuje automatyczny  proces rejestracji uczestników konferencji, targów, kongresów. Drukuje karty dla uczestników, a w razie 
potrzeby wypożycza drukarki do obsługi imprez masowych. Zamiast typowej, czasochłonnej procedury wpisywania uczestnika na papierową 
listę i wydawania identy�katora zastosowano karty elektroniczne.

KARTY I DRUKARKI DO KART

Zalety oferty
Firma UNICARD SA oferuje szeroką gamę usług związa-
nych z produkcją kart. Zapewniamy profesjonalne wspar-
cie w zakresie doboru kart do zaprojektowanych i wdrożo-
nych systemów bezpieczeństwa, ich personalizację - 
naniesienie na karty plastikowe indywidualnych danych 
użytkowników, a także usługi mailingowe. UNICARD SA 
doradza również w zakresie dopasowania drukarek do 
kart, w zależności od rodzaju i wielkości przedsiębiorstw 
korzystających z  elektronicznych systemów bezpieczeń-
stwa. 

Zastosowanie kart zbliżeniowych
i drukarek kart:
- Działalność marketingowa �rm handlowych i usługo-
wych w formie kart stałego klienta/ lojalnościowych czy 
kart rabatowych
- Systemy kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy czy 
parkingowe
- Systemy bezpieczeństwa informatycznego i ochrony 
informacji m.in do składania  podpisu elektronicznego, 
szyfrowania danych i korespondencji
- Identy�kacja osób np. na uczelni (Elektroniczna Karta 
Studencka), w szkole (Legitymacja Nauczyciela), w biblio-
tece, w środkach komunikacji miejskiej oraz jako bilety- 
wejściówki na stadiony, baseny, imprezy masowe
- Druk etykiet cenowych w miejscach narażonych na 
niesprzyjające warunki, np.: działanie wilgoci

Rodzaje kart w ofercie UNICARD SA:
- Karty zbliżeniowe
- Karty stykowe
- Karty magnetyczne
- Karty plastikowe
- Karty hybrydowe
- Karty dualne

Rodzaje drukarek:
- Termotransferowe
- Read-Write
- Retransferowe
- Laserowe

Czy wiesz, że:
UNICARD SA w ciągu swojej obecności na rynku wyemito-
wał ponad 100 milionów kart. Statystycznie można 
przyjąć, że każdy dorosły Polak dwa razy w życiu otrzymał 
wyemitowaną przez nas kartę. Obecnie wprowadzamy na 
rynek rocznie 3-7 mln kart i obsługujemy kilka tysięcy 
przedsiębiorstw. Na podstawie terminologii stosowanej w 
UNICARD S.A. powstała przygotowywana do druku Polska 
Norma PN-I-1000 określająca terminologię obowiązującą 
w zakresie kart identy�kacyjnych (w tym bankowych). 
Uczestniczymy również w pracach normalizacyjnych ISO i 
CEN.

Drukarka kart



Jak działa kontrola dostępu?
Działanie systemu opiera się na współpracy urządzeń z 
identy�katorami osobistymi, którymi mogą być zarówno 
karty zbliżeniowe, jak i tagi/ breloki. Użytkownicy systemu 
otrzymują uprawnienia do poruszania się w  wyznaczo-
nych strefach lub do wejścia do pomieszczeń budynku. W 
systemie kontroli dostępu żadne dane nie są przechowy-
wane na karcie, co ma szczególne znaczenie w przypadku 
jej zgubienia lub kradzieży. Pracę systemu kontroli dostę-
pu kontroluje komputer nadzorujący, a jego komunikację 
z czytnikami kart zbliżeniowych zapewniają sterowniki. 
Uprawnienia użytkowników nadawane są indywidualnie, 
co pozwala na dostosowanie działania systemu do 
struktury funkcjonowania przedsiębiorstwa lub funkcji 
pełnionych przez pracowników.

Zalety systemu kontroli dostępu:
Najważniejszą zaletą zastosowania Systemu Kontroli 
Dostępu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i 
zabezpieczenia mienia oraz ochrona danych intelektual-
nych na terenie obiektu. Wprowadzenie kontroli dostępu 
ogranicza ryzyko strat związanych z kradzieżą, jak również 
umożliwia bezzwłoczne pozyskanie danych o osobach 
przebywających i  poruszających się po obiekcie. Jest to  
szczególnie cenna informacja w przypadku konieczności 
nagłej ewakuacji. System KD ze względu na swoją specy�-
kę często staje się podwaliną do rozbudowy o kolejne 
elementy z zakresu ochrony i bezpieczeństwa, takie jak 
systemy CCTV, Rejestracji Czasu Pracy czy Parkingowe. 

Najważniejsze cechy systemu
- Nowoczesny i wygodny sposób identy�kacji użytkowni-
ków. 
- Współpraca z Systemem Rejestracji Czasu Pracy dzięki 
wspólnej karcie/identy�katorowi oraz wspólnej bazie 
danych 
- Współpraca z systemami BMS, SSWiN, SAP, CCTV
- Stopniowe wdrażanie systemu w �rmie oraz rozbudowa 
ww. w oparciu o kolejne obiekty, punkty rejestracji czasu 
pracy, punkty kontroli dostępu itd.
- Aktualizacje oprogramowania

Opracowany przez �rmę UNICARD SA System Kontroli 
Dostępu to gwarancja najnowocześniejszych rozwiązań
w zakresie kontroli dostępu. Oferujemy profesjonalną 
analizę oraz konsultacje na wszystkich etapach tworzenia 
i wdrażania systemu. Firma UNICARD SA zapewnia 
również serwis urządzeń oraz aktualizację autorskiego 
oprogramowania UniKD.

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

System Kontroli Dostępu (System KD) – �rmy UNICARD SA powstał w oparciu o autorskie rozwiązanie i długoletnie prace nad jego 
udoskonalaniem. Korzystają z niego �rmy zarówno z sektora prywatnego, jak i państwowego, o szerokim zakresie działalności gospodarczej. 
System KD został wdrożony m.in. w obiektach rządowych, jednostkach budżetowych, zakładach produkcyjnych i przemysłowych, bankach, 
budynkach biurowych, obiektach handlowych, szpitalach czy hotelach.
System KD przede wszystkim skutecznie kontroluje dostęp do poszczególnych pomieszczeń i stref. Tylko osoby upoważnione mogą poruszać się 
po danym obiekcie, korzystając z identy�katorów osobistych. Zainstalowane w wyznaczonych miejscach czytniki kart zbliżeniowych efektywnie 
ograniczają dostęp do wybranych pomieszczeń i/lub stref. Dzięki oprogramowaniu  UniKD administrator oraz inne uprawnione osoby mają możli-
wość nie tylko nadawania lub ograniczania prawa dostępu dla poszczególnych osób czy grup, ale również kontrolowania sytuacji w stanach 
zagrożenia lub alarmowych.
Wieloletnie doświadczenie �rmy UNICARD SA w produkcji systemów kontroli dostępu oraz ciągła analiza potrzeb użytkowników pozwalają na 
szybką modernizację zarówno zainstalowanych urządzeń, jak i aktualizację oprogramowania. UNICARD SA jest producentem systemów kontroli 
dostępu opartych o własne rozwiązania, co daje możliwość integrowania ich z innymi tego typu systemami. Firma jest w stanie zaoferować 
kompletne rozwiązania, wsparcie techniczne na każdym etapie wdrożenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nasi Klienci to m.in. : Fluor SA, OLPP Sp  z o.o., Autorobot- Strefa, Grana Sp. z o.o., Urząd Miasta Poznań, STOEN SA, ENEA, Polska Spółka 
Gazownictwa, Compensa TU SA, PGNiG.

Przykładowy schemat
Systemu Kontroli Dostępu Podstawowe elementy systemu

- Czytnik kontroli dostępu
- Sterownik
- Elektrozamek
- Kontaktron
- Zasilacz akumulatorowy
- Karty zbliżeniowe
- Oprogramowanie UniKD

czytnik
kart

zasilacz 12V DC
z akumulatorem

sterownik

elektrozamek

kontaktron

Czytniki kontroli dostępu

komputer z oprogramowaniem
rejestrująco-zarządzającym

„Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że nasz cel stawiany przed tym wdrożeniem został 
osiągnięty. Zwiększona została funkcjonalność systemu kontroli dostępu na terenie 
siedziby �rmy oraz poprawiła się kontrola osób wchodzących do biura. Czujemy się także 
pewni, że nawet w przypadku niespodziewanej awarii systemu dostawca nas będzie 
wspierał, gdyż otrzymaliśmy 2 letnią gwarancję na zamontowane urządzenia” podsu-
mowuje p. Krzysztof Saucha Division Administrative Manager w Fluor Polska.



System Rejestracji Czasu Pracy (System RCP) oferowany przez UNICARD SA jest idealnym rozwiązaniem dla każdej �rmy, bez 
względu na jej wielkość czy charakter prowadzonej działalności gospodarczej. Korzystają z niego pracodawcy i pracownicy z wielu branż - od 
administracji, przemysłu przez ośrodki edukacyjne, służbę zdrowia oraz mundurową, aż po �rmy usługowe.
Projektujemy systemy rejestracji czasu pracy w oparciu o  szczegółowe analizy potrzeb i  możliwości Klientów. We współpracy z  działami HR 
największych polskich �rm stworzyliśmy z  sukcesem autorskie oprogramowanie UniRCP, które gromadzi i przetwarza dane zebrane podczas 
procesu rejestracji. Na tej podstawie pracodawca otrzymuje rzetelną  wiedzę na temat jakości funkcjonowania �rmy. Oprogramowanie UniRCP 
gwarantuje  szybkość i precyzję rozliczeń, nawet najbardziej skomplikowanych systemów czasu pracy.
Współpraca z �rmą UNICARD SA jest gwarancją idealnie zaprojektowanych rozwiązań. Efekt ten osiągamy dzięki konsultacjom na wszystkich 
etapach projektowania, budowania oraz dopasowywania systemu do potrzeb Klienta.

IRIDIUM RCP-System Zarządzania Czasem Pracy
Oprogramowanie Irydium jest systemem pozwalającym na przygotowywanie harmonogramów i planowanie czasu pracy dedykowanym 
szczególnie dla �rm pracujących w systemie zmianowym. Umożliwia on kontrolę i optymalizację pracy, także przy dużej ilości pracowników, 
zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Dział HR może wprowadzać zmiany np.: korygować harmonogram pracy zgodnie z aktualnymi potrzebami, 
zatwierdzać godziny nadliczbowe, wprowadzać planowane nieobecności. Rozwiązanie to może pracować zarówno w �rmach funkcjonujących w 
jednym miejscu,  jak również w �rmach rozproszonych, które mają swoje placówki na terenie całego kraju np. sieciach handlowych. Przesyłanie 
danych może odbywać się przez Internet lub sieciami korporacyjnymi. 

Nasi Klienci: Arjohuntleigh Getinge Group, Urząd Miasta Bydgoszcz, WFOŚiGW, Hilton Foods, STOEN, Elektrownia Kozienice, Grana, Zakłady 
Azotowe Tarnów, Valeo Autosystemy i inne.

SYSTEM RCP - REJESTRACJA,
ROZLICZANIE I KONTROLA
CZASU PRACY

Zalety Systemu
System RCP przede wszystkim generuje oszczędności. 
Dyscyplinując pracowników, pozwala obniżyć koszty 
pracy i  zapobiegać nadużyciom. Umożliwia kontrolę 
spóźnień, przerw w pracy oraz wyjść służbowych i prywat-
nych. Dodatkowo, tym elektronicznym systemem mogą 
zostać połączone poszczególne oddziały �rmy, dzięki 
czemu w każdej chwili można wygenerować raport z 
aktualnego stanu osobowego pracowników �rmy. 
Zgromadzone i  przechowywane w ten sposób dane 
pozostają całkowicie bezpieczne. Instalacja systemu �rmy 
UNICARD SA rozwiązuje wiele problemów, z jakimi 
zmagają się współczesne �rmy oraz zapewnia stosunkowo 
szybki zwrot poniesionych nakładów �nansowych na jego 
wdrożenie.  

Jak działa?
Działanie systemu opiera się na współpracy urządzeń 
rejestrujących z kartami identy�kującymi zatrudnione 
osoby. Jego podstawowymi elementami są rejestratory 
czasu pracy, karty zbliżeniowe oraz oprogramowanie 
UniRCP. Każde użycie identy�katora osobistego znajduje 
swoje odzwierciedlenie w elektronicznej dokumentacji. 
Najważniejszym efektem zastosowania systemu jest 
gromadzenie informacji na temat czasu pracy wszystkich 
zatrudnionych osób. Warto zauważyć, że system �rmy 
UNICARD SA może składać się z wielu punktów rejestracji 
znajdujących się w  różnych lokalizacjach oraz zawierać 
dodatkowe urządzenia, jak np. bramki obrotowe. System 
RCP ma możliwość współpracy z innymi systemami np. z 
zakresu kontroli dostępu czy bezpieczeństwa informa-
tycznego, a także modułami kadrowo-płacowymi 
systemów klasy ERP m.in.: SAP, Teta, IFS, Sage

Najważniejsze cechy systemu
- Nowoczesny i wygodny sposób identy�kacji użytkowni-
ków w oparciu o  karty zbliżeniowe
- Możliwość rozbudowania o zaawansowany system 
kontroli dostępu z użyciem tego samego  identy�katora 
i przy wykorzystaniu tej samej bazy danych
- Możliwość stopniowego wdrażania systemu w �rmie 
(punkty rejestracji czasu pracy, punkty kontroli dostępu 
itd.)
- Aktualizacje oprogramowania
- Możliwość rozbudowy o system SARO - tj. System 
Automatycznej Rejestracji Obrazu  
- Brak ograniczeń co do ilości rejestratorów czasu pracy, 
kart czy stanowisk oprogramowania
- Doskonale sprawdza się w systemach rozproszonych (np. 
kilkadziesiąt oddziałów jednej �rmy)

Podstawowe elementy Systemu RCP to:
- Rejestrator czasu pracy
- Zasilacz akumulatorowy
- Karty zbliżeniowe
- Oprogramowanie UniRCP lub IRIDIUM RCP

Rejestratory czasu pracy

„Chcieliśmy mieć system, który oprócz standardowych raportów będzie nam przygoto-
wywał raport o dodatkowych, pomyłkowych odbiciach pracowników. Dzięki takiej 
analizie jesteśmy w stanie co miesiąc policzyć rzeczywisty czas pracy, w tym nadgodziny” 
przypomina p. Katarzyna Sienkiewicz, Młodszy Specjalista ds. Kadr w Arjohuntleigh.

rejestrator RCP

wejścia służbowe,
prywatne

rejestrator RCP

wyjścia służbowe,
prywatne

komputer 
z oprogramowaniem RCP

konwerter
RS 232/RS485

zasilacz 12V DC
z akumulatorem

Przykładowy schemat Systemu RCP



Systemy biletowe to kompleksowe rozwiązania, zapewniające szeroko rozumiane wsparcie właścicielom i użytkownikom obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych np. stadiony, baseny, muzea, hale widowiskowe itp. Firma UNICARD SA wdrożyła swoje systemy na stadionach piłkarskich i 
wyciągach narciarskich oraz w wielu innych tego typu obiektach. Nowoczesne podejście do obsługi takich kompleksów jest gwarancją wygody i 
bezpieczeństwa.

Systemy biletowe UNICARD SA są przede wszystkim funkcjonalne, a ich wybór zapewnia bezpieczeństwo obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwia zaprojektowanie systemu zarówno dla mniejszych obiektów, jak i  dużych kompleksów. 
Systemy biletowe kontrolują dostęp do samych obiektów oraz terenów, które im podlegają. Jest to możliwe dzięki integracji podstawowej części 
systemu (biletowej i kontroli wstępu na teren obiektu) z innymi systemami bezpieczeństwa, jak np. kontrola dostępu do pomieszczeń czy obsługa 
parkingu.
UNICARD SA zapewnia wsparcie w zakresie projektowania, wdrażania oraz serwisu technicznego zarówno oprogramowania, jak i zainstalowa-
nych urządzeń. Wybór systemów biletowych gwarantuje bezpieczeństwo i usprawnienie wszystkich procesów obsługi Klientów ośrodków 
rekreacyjno-sportowych.

Nasi Klienci: Dolcan Ząbki, Stacja Narciarska Wierchomla, Stacja Narciarska Laskowa-Kamionna, Maciejowa – Ski w Rabce, Ośrodek Wypo-
czynkowy Arłamów, Stadion Hutnika Kraków, Stadion Polonii Bytom, Stadion Górnika Zabrze, Parki Jurajski w Bałtowie, Wojewódzki Park Kultury 
i Wypoczynku - Chorzów i inne.
„Obecnie wery�kacja kibiców przebiega szybko i sprawnie, można też wydrukować karty kibica na miejscu, a wszystko odbywa się w sposób automa-
tyczny i profesjonalny, który nie pozostawia wątpliwości, że mamy do czynienia z klubem i stadionem pierwszoligowym. Dużo łatwiej jest także sprzedać 
1000 biletów jednocześnie, a nasi kibice i goście nie muszą już czekać w kolejkach” wymienia p. Jacek Romańczuk Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ząbkach

SYSTEMY BILETOWE

Zalety systemów
Zastosowanie systemów zaprojektowanych przez �rmę 
UNICARD SA zapewnia bezpieczeństwo i komfort korzy-
stania z obiektów sportowo-rekreacyjnych. Umożliwia 
sprzedaż i  dystrybucję biletów w punktach kasowych, 
kontrolę wstępu kibiców oraz  użytkowników ośrodków 
sportowych na teren obiektów, w połączeniu z monitorin-
giem wizyjnym. Dodatkowym elementem jest możliwość 
tworzenia kart – identy�katorów osobistych dla kibiców 
lub klientów posiadających abonament. Systemy biletowe 
przede wszystkim przyspieszają obsługę Klientów i 
redukują obowiązki personelu, dzięki czemu powstałe w 
ten sposób wolne zasoby można wykorzystać w innym 
zakresie. Zapewniają również bezpieczeństwo oraz 
komfort zarówno pracy, jak i korzystania z  wszelkiego 
rodzaju centrów sportowych. Dla właścicieli obiektów są 
również gwarancją sprawnego pobierania opłat i genero-
wania zysków.  

Jak działają?
Zastosowanie w systemach biletowych kart zbliżeniowych 
lub biletów jednorazowych umożliwia korzystanie i 
rozliczanie usług oferowanych przez obiekty sportowo-re-
kreacyjne. Mogą one dodatkowo pełnić funkcję klucza do 
pomieszczeń lub szafek w przebieralniach. Pracą urządzeń 
zainstalowanych na terenie obiektów np. kołowrotów czy 
bramek sterują specjalistyczne czytniki. Rozliczenia 
generowane są dzięki oprogramowaniu zbierającemu 
dane na temat użytkowników systemów.
System obsługi wyciągów narciarskich 
Skipass
System  ten służy do obsługi sprzedaży karnetów i dostę-
pu do wyciągów.  Podstawowym elementem systemu jest 
„bramka wejściowa” składająca się z kołowrotu i czytnika. 
Pojedyncza bramka jest w stanie obsłużyć nawet 900 osób 
na godzinę.

Najważniejsze cechy systemu
- Nowoczesny i wygodny sposób identy�kacji użytkowni-
ków
- Zdalna kontrola systemu
- Kontrola dostępu do obszarów i pomieszczeń dla osób 
obsługujących obiekt (pracownicy, ochrona, służby 
techniczne itp.)
- Obsługa parkingu (kontrola wjazdu/wyjazdu, rozliczenia)
- Zarządzanie lokalnym systemem płatności bezgotówko-
wych, w tym także na przenośnych terminalach do 
ewidencji transakcji oraz sprawdzania ważności biletu

Czytnik biletowy

Podstawowe elementy systemów to:
- Bilety jednorazowe i karty zbliżeniowe
- Czytniki
- Bramki i kołowroty
- Oprogramowanie

„W systemie mogą być wykorzystywane zarówno bilety wielorazowe w formie kart 
elektronicznych, jak i czasowe karnety np. 3 godzinne. Dodatkowo zarówno system, jak i 
karnety mogą być używane na wyciągach należących do różnych podmiotów gospodar-
czych, co daje dużo więcej możliwości i jest po prostu wygodne”  twierdzi p. Piotr Rzetelski 
właściciel  stacji Narciarski Raj w Chrzanowie.



System Zarządzania Parkingiem �rmy UNICARD SA to kompletne rozwiązanie, służące procesowi efektywnego i bezpiecznego 
administrowania parkingiem. Odpowiada przede wszystkim za usprawnienie systemu pobierania opłat oraz zautomatyzowanie procesów 
wjazdu i wyjazdu z parkingów. Firma UNICARD SA wdrożyła systemy parkingowe w wielu obiektach, zyskując doświadczenie w opracowywaniu 
kompleksowych rozwiązań, dopasowanych do wymagań Klientów. Dzisiejszy kształt systemu oraz oprogramowania jest efektem ścisłej współpra-
cy z Klientami na wszystkich etapach projektowania oraz instalowania systemu.
Zaprojektowany przez �rmę UNICARD SA system parkingowy zarządza całym procesem związanym z pobieraniem opłat za parkowanie. Służy do 
kompleksowej obsługi małych i dużych parkingów, zarówno strzeżonych, jak i niestrzeżonych. System ten, dzięki swojej elastyczności pozwala na 
wybór wielu rozwiązań dopasowanych do potrzeb obiektów oraz samych Klientów. Dzięki temu umożliwia zastosowanie zarówno jednorazo-
wych biletów parkingowych, jak kart abonamentowych.
Systemy parkingowe to nowoczesne rozwiązania, których zastosowanie usprawnia funkcjonowanie parkingów i generuje zyski. Firma UNICARD 
SA zapewnia profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania systemu, jego wdrożenia serwisu oraz aktualizacji oprogramowania.

System Parkingowy Abonamentowy płatny „z dołu”
Największą innowacyjnością rozwiązania jest jego automatyczny i zdalny nadzór oraz raportowanie w centrum rozliczeniowym zlokalizowanym 
poza parkingiem. W systemie istnieje możliwość opłacenia za parking na podstawie biletów jednorazowych, jak i na podstawie automatycznie 
rozliczanego abonamentu, w dowolnym czasie po skorzystaniu z parkingu (np. raz w miesiącu). Abonament może być też opłacany „z góry”, czyli 
przed skorzystaniem z usługi parkingowej. Wjazd i wyjazd z parkingu dla klienta abonamentowego odbywa się dla wygody kierowcy przy 
pomocy karty zbliżeniowej. 

Nasi Klienci: Rybnickie Służby Komunalne, Szpital Wojewódzki w Suwałkach, PHP Mercus Sp. z o.o., Centrum Naukowe Kopernik,
Work Service S.A., Pile Elbud Kraków Sp. z o.o, AAT Holding sp. z o.o. i inne.

SYSTEMY PARKINGOWE

Zalety Systemu
System parkingowy to efektywne narzędzie do zarządzania 
parkingiem – jego podstawową zaletą jest generowanie 
oszczędności oraz efektywne kontrolowanie powierzchni 
zajmowanej przez pojazdy. System przyspiesza i usprawnia 
obsługę Klientów wjeżdżających na parking oraz proces 
rozliczania opłat. Zwiększa także zyski parkingu dzięki 
wzmocnionej kontroli wjazdów i wyjazdów. Instalacja 
systemu umożliwia kształtowanie wysokości opłat w 
zależności od potrzeb – np. godziny świadczenia usługi czy 
dnia tygodnia.  Oprogramowanie UniParking daje także 
możliwość tworzenia raportów i statystyk, dotyczących na 
przykład liczby pojazdów korzystających z parkingu czy 
zestawień �nansowych.  

Jak działa?
Podstawowe elementy systemu parkingowego – termina-
le wjazdowe, wydają bilety jednorazowe lub odczytują 
dane z kart abonamentowych. Wydruk podczas wyjazdu z 
parkingu jest rozliczany przez obsługę, stanowisko 
kasowe lub terminal płatniczy zainstalowany na terenie 
parkingu. Z terminalami wjazdowymi i wyjazdowymi 
współpracują bariery (szlabany) wjazdowe. Dzięki zastoso-
wanym rozwiązaniom system parkingowy pozwala na 
wybór trybu pracy parkingów: w pełni automatyczny 
(samodzielne rozliczanie wjazdów i  wyjazdów przez 
klientów parkingu), półautomatyczny (rozliczanie wyjaz-
dów z parkingu przez personel) lub ręczny (zezwolenie na 
wjazd i wyjazd wydaje pracownik parkingu).

Najważniejsze cechy systemu
- Zdalna kontrola systemu
- Generowanie raportów i statystyk
- Instalacja dodatkowych elementów np. systemu  informu-
jącego o ilości wolnych miejsc na parkingach

Czy wiesz, że:
- System kontroli dostępu (KD) może być podwaliną do 
rozbudowy o kolejne elementy, takie jak: system parkingo-
wy czy rejestracji czasu pracy (RCP)
- Szlabany �rmy NICE, których UNICARD SA jest dystrybuto-
rem gwarantują około 1000 000 cykli pracy

Terminale parkingowe

Podstawowe elementy Systemu to:
- Terminale wjazdowe i wyjazdowe
- Stanowisko kasowe
- Terminal płatniczy
- Bilety jednorazowe lub karty zbliżeniowe
- Tablica informacyjna o zajętości parkingu

Przykładowy schemat Systemu
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SYSTEMY NISKOPRĄDOWE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO

Automatyka Pożarowa
- Systemy sygnalizacji pożaru
- Systemy oddymiania

Okablowanie Strukturalne
- Okablowanie strukturalne LAN - w kategoriach 5, 6 i 7 
oraz telefoniczne (kat. 3)
- Budowa serwerowni i gł. punktów dystrybucyjnych
- Systemy gaszenia szaf serwerowych
- Systemy RTV i TV - okablowanie oraz stacje czołowe

Systemy Nagłośnienia
- Systemy rozgłoszeniowe PA
- Systemy DSO - Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem 
(SMS)
- System Kontroli Dostępu
- System Monitoringu Wizyjnego CCTV
- System Sygnalizacji Włamania i Napadu
- System Detekcji CO i LPG
- System Zasilania Gwarantowanego - UPS, Agregaty
- System Przyzywowy
- Systemy Domofonowe i Video-Domofonowe

Najważniejsze zalety Systemu
Bezpieczeństwa Informatycznego:
- Wyegzekwowanie korporacyjnej polityki haseł i spełnia-
nie wymagań przepisów
- Zmniejszenie ryzyka wiązanego z  niewłaściwym 
przechowywaniem danych uwierzytelniających
- Usprawnienie pracy administratorów systemów informa-
tycznych
- Umożliwienie jednokrotnego logowania do praktycznie 
każdej aplikacji – w tym do złożonych aplikacji interneto-
wych, emulatorów terminali i aplikacji zaprojektowanych 
przez dział IT �rmy
- Zgodność z  różnymi rozwiązaniami katalogowymi 
(eDirectory, Active Directory, OpenLDAP itd.)
- Łatwa integracja z  istniejącą infrastrukturą, w  tym 
usługami terminalowymi Citrix i urządzeniami do silnego 
uwierzytelniania
- Łatwe objęcie obsługą aplikacji Windows i internetowych
- Pełne wykorzystanie możliwości karty kryptogra�cznej
- Certy�katy kwali�kowane i niekwali�kowane jako ważny 
element komunikacji elektronicznej
- Centralna administracja systemów i kon�guracji stacji 
roboczych
- Szyfrowanie poczty elektronicznej

Systemy Zarządzania Budynkiem (BMS)
- System Zarządzania Budynkiem
       • Oprogramowanie BMS
- Automatyka Budynkowa
      • Integracja systemów wentylacji, klimatyzacji, systemów 
bezpieczeństwa, instalacji elektrycznych, instalacji oświetle-
nia, monitoringu mediów i zasilania gwarantowanego
- System Parkingowy Biletowy i Abonamentowy

Firma UNICARD SA dostarcza zintegrowane systemy zarządzania osobami i obiektami, bazujące na automatycznej identy�kacji. Oferta Unicard 
oparta jest na urządzeniach i oprogramowaniu własnej produkcji oraz szerokiej gamie rozwiązań produkowanych przez światowych liderów 
branży systemów bezpieczeństwa. Jesteśmy obecni na rynku od 1991 roku. Zatrudniamy prawie 100 osób w naszych placówkach w Krakowie, 
Warszawie i Poznaniu. Zakres działania �rmy obejmuje:
- Doradztwo i projektowanie systemów
- Integrację kompletnych systemów
- Produkcję urządzeń i oprogramowania
- Produkcję i personalizację kart plastikowych
- Wdrożenia, wsparcie techniczne, serwis oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych

Budujemy dla naszych Klientów dedykowane rozwiązania biznesowe.

Firma UNICARD SA oferuje Systemy Bezpieczeństwa Informatycznego, które dzięki zastosowaniu  elektronicznych kart kryptogra�cznych lub 
zbliżeniowych pozwalają uniknąć zagrożeń oraz strat wynikających z niepowołanego dostępu do zasobów �rmowych. Nasze rozwiązania znaczą-
co podnoszą poziom bezpieczeństwa, gwarantując równocześnie wygodę użytkowania i możliwość zdalnego administrowania systemem.
Systemy Bezpieczeństwa Informatycznego znajdują zastosowanie w wielu typach przedsiębiorstw, od administracji, przez służbę zdrowia i służby 
mundurowe, na �rmach usługowych kończąc. Wykorzystanie kart hybrydowych pozwala w sposób płynny łączyć ze sobą dwa najważniejsze 
obszary �zycznego i informatycznego bezpieczeństwa.

Podstawowe elementy Systemów Bezpieczeństwa Informatycznego to:
- Elektroniczne karty kryptogra�czne, karty hybrydowe, tokeny
- Czytniki kart
- Card Management System (CMS)
- Certi�cation Authority (CA)
- Identity Management (IdM)
- System Jednokrotnego Logowania (SSO)
- Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI)

Czytnik kart elektronicznych
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