
UniKD PRO poszerzona wersja UniKD – oprogramowania do 
zarządzania systemem kontroli dostępu. Rozwiązanie jest 
przeznaczone do współpracy z urządzeniami oferowanymi 
przez UNICARD SA.
Oprogramowanie składa się z szeregu modułów, 
które pozwalają na wygodne i skalowalne korzystanie  
z poszczególnych części pakietu.

Oprogramowanie UniKD PRO 



UniKD PRO - OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE SYSTEMEM KD

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 
modyfikację ustawień podłączonego urządzenia.

KARTY
Moduł umożliwia administrowanie kartami w systemie tj. wprowadzanie nowych kart do systemu, 
modyfikację kart istniejących oraz blokowanie kart.

PRACOWNICY
Moduł umożliwia wprowadzanie do systemu informacji o nowym pracowniku, modyfikowanie danych 
personalnych oraz blokowanie karty pracownika.

PROFILE UPRAWNIEŃ
Moduł służy do nadawania dostępów dla grup użytkowników. Profile definiują punkty kontroli dostępu 
i siatki (przedziały) czasowe. Możliwe jest przypisywanie ich do umowy pracownika, nadając mu tym 
samym dostęp.

BEZPIECZEŃSTWO
Przy tworzeniu systemu duży nacisk położono na bezpieczeństwo. W systemie można definiować 
grupy użytkowników z indywidualnie zdefiniowanymi uprawnieniami. Pełny dostęp do wszystkich opcji 
programu posiada wyłącznie grupa administratorów systemu. Każde zdarzenie i zmiana w systemie jest 
rejestrowana.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
• łatwa obsłua;
• wysokie standardy bezpieczeństwa;
• automatyczna reakcja na zdarzenia, w tym alerty SMS czy e-mail;
• możliwość sumowania uprawnień;
• rozbudowane możliwości raportowania;
• dashboard z wizualizacją stanu rządzeń i punktów kontroli dostępu;
• możliwość eksportu rejestracji.

KARTY ZASTĘPCZE 
W ramach modułu możliwe jest wydawanie tymczasowych kart zastępczych, ustawianie statusu 
identyfikatora jako zagubionego, czy przeglądanie historii kart. 

ZDARZENIA 
Moduł pozwala na taką konfigurację uprawnień, aby nowe zdarzenia (np. błędna próba rejestracji  
czy dodanie nowej karty) powodowały alert SMS lub na wskazany adres e-mail.

CZYSZCZENIE DANYCH 
Umożliwia zgodną z wytycznymi RODO anonimizację danych zwolnionych pracowników.

RODO
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Dane techniczne

Klient

System operacyjny
Windows 7 SP1  
Windows 10 (rekomendowany)

Procesor Klasy Intel Pentium III (x86) min. 2GHz

RAM 4 GB

Grafika Zintegrowana karta graficzna (min. 1024x768)

HDD 200 MB (wymagane miejsce na dysku)

INNE Uprawnienia administratora przy instalacji

Serwer

System operacyjny
Windows 7 SP1
Windows 10
Windows Server 2016 (lub wyższy)

Procesor Klasy Intel i3 (x64) min. 3GHz

RAM 8 GB, 16 GB (rekomendowane)

Grafika Zintegrowana karta graficzna (min. 1024x768)

HDD 200 GB (wymagane miejsce na dysku)

Serwer bazy danych
MS SQL 2017 (lub wyższa wersja). W instalatorze zawarta jest darmowa wersja MS 
SQL 2017 Express Edition. Zalecany jest pełny serwer bazy danych MS SQL.

INNE
Uprawnienia administratora przy instalacji
Instalacja sterowników do wirtualnych portów COM



UNICARD SA od trzydziestu lat jest liderem na rynku 

rozwiązań z zakresu kontroli dostępu, rejestracji czasu 

pracy,  systemów identyfikacji  osób, zabezpieczeń i integracji   

z automatyką budynkową.

SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY

Działanie systemu opiera się na współpracy urządzeń 
rejestrujących z kartami identyfikującymi zatrudnione 
osoby. Każde użycie identyfikatora osobistego znajduje 
swoje odzwierciedlenie w elektronicznej dokumentacji. 
Najważniejszym efektem zastosowania systemu jest 
gromadzenie informacji na temat czasu pracy wszystkich 
zatrudnionych osób. 

Systemy Rejestracji Czasu Pracy firmy UNICARD SA mogą 
składać się z wielu punktów rejestracji, umieszczonych  
w różnych miejscach, zawierać dodatkowe urządzenia 
oraz współpracować  z innymi systemami.

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU RCP TO:

∙ Rejestrator czasu pracy 
∙ Karty zbliżeniowe 
∙ Oprogramowanie

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

Działanie systemu KD opiera się na współpracy urządzeń 
 z identyfikatorami osobistymi, którymi są z reguły  
karty zbliżeniowe. Użytkownicy systemu otrzymują 
uprawnienia do poruszania się w wyznaczonych strefach 
lub wejścia do pomieszczeń budynku. W systemie kontroli 
dostępu żadne dane nie są przechowywane na karcie, co 
ma szczególne znaczenie  w przypadku jej zgubienia lub 
kradzieży. 
Uprawnienia użytkowników nadawane są indywidualnie, 
co pozwala na dostosowanie działania systemu do 
struktury funkcjonowania przedsiębiorstwa lub funkcji 
pełnionych przez pracowników.

 
PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU KD:

∙ Czytnik kontroli dostępu
∙ Sterownik
∙ Elektrozamek
∙ Kontaktron
∙ Karty zbliżeniowe
∙ Oprogramowanie

www.unicard.pl


