
UniKD - OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE SYSTEMEM KD

UniKD to pakiet oprogramowania do kompleksowego i scentralizowanego zarządzania systemem kontroli dostępu. Oprogra-
mowanie jest przeznaczone do współpracy z urządzeniami oferowanymi przez UNICARD SA. UniKD został wykonany w architek-
turze klient/serwer, co umożliwia dostęp do aplikacji z różnych stanowisk roboczych. Oprogramowanie UniKD składa się z szere-
gu modułów pozwalających na wygodne korzystanie z poszczególnych części pakietu. Najważniejsze moduły to:

- strona główna - moduł do bieżącego monitorowania rejestracji. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania 
systemu.
- urządzenia - moduł umożliwia dodawanie nowych urządzeń do systemu, komunikację z urządzeniami istniejącymi oraz mody-
�kację ustawień podłączonego urządzenia.
- karty - moduł umożliwia administrowanie kartami w systemie tj. wprowadzanie nowych kart do systemu, mody�kację kart 
istniejących oraz blokowanie kart.
- pracownicy - moduł umożliwia wprowadzanie do systemu informacji o nowym pracowniku, mody�kowanie danych personal-
nych oraz blokowanie karty pracownika.
- pro�le uprawnień - moduł służący do nadawania praw dostępu dla grup użytkowników. Moduł umożliwia tworzenie, mody�-
kację i usuwanie tzw. pro�li uprawnień. Do każdego pro�lu można przypisać czytnik przejścia kontrolowanego i nadać mu 
określone prawa. Pracownik przypisywany jest do jednego lub wielu pro�li uprawnień. Jeżeli użytkownik zmieni kartę, możliwe 
jest dalsze korzystanie z dotychczasowego pro�lu.
- operatorzy - moduł do zarządzania i nadawania uprawnień osobom obsługującym system. W systemie domyślnie funkcjonują 
dwie grupy: ‘’administratorzy‘’ i ‘’operatorzy’’. Grupa ‘’administratorów‘’ posiada automatycznie nadane wszystkie uprawnienia, 
grupa ‘’operatorów‘’ tylko wybrane z nich. Istnieje możliwość nadania nielimitowanej ilości grup i uprawnień do nich.
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Klient:  Windows 7, Windows 8, procesor x86, min. 2GHz, RAM min. 2GB, 
CD-ROM (min. 16x), karta gra�ki 16 bit (min. 1024 x 768), 100MB miejsca 
na HDD, uprawnienia administratora  przy instalacji.

Serwer: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 
2012, procesor min. 2GHz, RAM min. 4GB, CD-ROM (min. 16x), karta 
gra�ki 16 bit (min. 1024 x 768), uprawnienia administratora przy instala-
cji, serwer baz danych MS SQL 2008 lub MS SQL 2012 (w komplecie 
wersja Express Edition), instalacja sterowników do wirtualnych portów 
szeregowych.

Przy tworzeniu systemu duży nacisk położono na bezpieczeństwo.
W systemie można de�niować grupy użytkowników z indywidualnie
zde�niowanymi uprawnieniami. Pełny dostęp do wszystkich opcji pro-
gramu posiada wyłącznie grupa administratorów systemu. Każde zda-
rzenie i zmiana w systemie jest rejestrowana.

Integralną częścią programu UniKD stanowi aplikacja AcManager.
Ac Manager pośredniczy pomiędzy aplikacją UniKD, a urządzeniami 
kontroli dostępu umożliwiając wielowątkowy dostęp do urządzeń przez 
protokół TCP/IP.

- INTUICYJNA OBSŁUGA
- BEZPIECZEŃSTWO
-AUTOMATYCZNA REAKCJA NA ZDARZENIA
- GRAFICZNA WIZUALIZACJA
- WBUDOWANY WEWNĘTRZNY KOMUNIKATOR
- SZEROKIE MOŻLIWOŚCI RAPORTOWANIA
-RAPORTY PRZEZ WWW
- OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIOMETRYCZNYCH
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WYMAGANIA SYSTEMOWE (kon�g. minimalna)
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Wszystkie użyte nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli.


