
Moduł SARO IP (System Automatycznej Rejestracji Obrazu) 
powstał jako odpowiedź na potrzebę rozbudowy systemów 
Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu o funkcjonalność 
zniechęcającą do posługiwania się kartami zbliżeniowymi 
innych osób. SARO IP, jako system rejestrujący obraz, 
stanowi alternatywę dla rozwiązań biometrycznych, 
których stosowanie, np. w przemyśle, może być utrudnione.

Moduł SARO IP
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BAZA ZDJĘĆ
Dzięki bazie zdjęć pracowników, nawet w przypadku gdy operator nie zna wszystkich zatrudnionych, bez 
trudu może porównać zdjęcie pracownika które zostało zapisane w archiwum, ze zdjęciem osoby która 
przyłożyła kartę do czytnika. Zdjęcia z kamery są archiwizowane, więc bez trudu można sprawdzić dane 
historyczne lub dokonywać wyrywkowych kontroli.

ELEMENTY SARO IP
Kamera IP, np. firmy Samsung, oprogramowanie Sieciowego Rejestratora CCTV / IP (1-64 kanały wizji IP, 
oprogramowanie UniRCP.

ELEMENT OPCJONALNY
Moduł SARO IP jest elementem opcjonalnym. Istnieje możliwość rozszerzenia aplikacji UniKD oraz UniRCP 
o funkcjonalność systemu SARO w dowolnym momencie bez konieczności reinstalacji aplikacji. Aplikacje 
mogą współpracować z dowolną ilością kamer. Dla każdego przejścia kontrolowanego można przydzielić 
do dwóch kamer, które rejestrują zdjęcia w określonym kierunku przejścia.

MONITORING WIZYJNY IP
Cyfrowy serwer-rejestrator wizji i dźwięku dla kamer IP jest rozwiązaniem umożliwiającym zapis 
strumieni wideo z kamer i wideoscreenów IP. Sieć rejestratorów tworzy zintegrowany system wideo ze 
zdecentralizowanymi stanowiskami nadzoru w dowolnym punkcie LAN/WAN.

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ REJESTRACJI OBRAZU
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Wymagania systemowe:

Klient

- Windows XP SP2
- Windows Vista, Windows 7
- procesor x86  (min. 800MHz)
- RAM min. 128 MB, CD-ROM (min. 16x)
- karta grafiki 16 bit (min. 1024 x 768), 90 MB miejsca na HDD
- uprawnienia administratora przy instalacji

Serwer

-Windows XP Professional SP2
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate
- Windows 7
- Windows 2003 Server SP2
- Windows Server 2008
- procesor min. 1,5 GHz, RAM min. 512 MB, CD-ROM (min. 16x)
- karta grafiki 16 bit (min. 1024 x 768)
- uprawnienia  administratora przy instalacji
- serwer baz danych MS SQL 2005 lub 2008 (w komplecie wersja Express Edition)
- instalacja sterowników do wirtualnych portów szeregowych

Serwer (IP) dodatkowy:

Wideo  strumień wideo z kamer IP

Rozdzielczość CIF, 2CIF, 4CIF, multi-megapiksel

Kompresja MPEG-4 lub M-PJEG wybierana dla każdej kamery

Licencje IP do 64 kamer

Pojemność archiwum 300GB - 2250GB

Porty szeregowe RS-232

Sieć LAN 1Gbit 1000Base-T RJ45

Porty USB2.0            5 (2 przód, 3 tył)

Wejścia audio audio z kamer IP

DVD/CD RW przedni panel

System operacyjny Windows XP Pro

Napięcie zasilania 230VAC



UNICARD SA od prawie 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
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