
Aplikacja UniPassID została stworzona do współpracy  
z czytnikami zbliżeniowymi z serii ASRx-805 produkcji 
firmy UNICARD SA. Aplikacja umożliwia korzystanie z 
systemu kontroli dostępu bez użycia karty zbliżeniowej. 
Wystarczy zainstalowanie niniejszej aplikacji na telefon 
wyposażony w moduł NFC z obsługą funkcji HCE (Host 
Card Emulation) i/lub Bluetooth oraz system Android 4.4 
lub wyższy. Dedykowana wersja aplikacji jest również 
dostępna dla systemu operacyjnego iOS 8.0 lub wyższy.
Zainstaluj aplikację i zmień swój Twój telefon w wygodny  
w użyciu identyfikator kontroli dostępu!

UniPassID



UniPassID - Twoja elektroniczna karta

KOMUNIKACJA Z CZYTNIKIEM NFC
Do odczytu z 10 cm. Wykorzystywana jest wówczas technologia - NFC (Near Field Communication).

KOMUNIKACJA Z CZYTNIKIEM BLUETOOTH (BT)
Dla rozwiązań wymagających większych odległości odczytu stosowana jest technologia Bluetooth Smart 
(znana również jako „BT Low Energy”). Komunikacja za pomocą BT Smart jest możliwa z nawet 10m.

WYGODA
Rozwiązanie UniPassID zapewnia duża wygoda obsługi. Telefon komórkowy jest nieodłącznym atrybutem 
każdego pracownika. 

BEZPIECZEŃSTWO
Mniejszamy prawdopodobieństwo zagubienia karty i wykorzystania jej przez niepożądane osoby. Brak 
możliwości przekazywania kart w systemachKontroli Dostępu, czy Rejestracji Czasu Pracy.

ELASTYCZNOŚĆ
Nowe rozwiązanie daje możliwość bardziej elastycznego przydzielania uprawnień dla gości, którzy nie 
muszą pobierać przy wejściu kart zbliżeniowych. 

ZLOKALIZOWANIE CZYTNIKÓW
Możliwość odczytu z większej odległości daje szanse na zlokalizowanie czytników w miejscach oddalonych 
od dostępu osób.

ZASTOSOWANIE
Aplikacja ma zastosowanie w:  
- Pokojach spotkań  
- Ciągach komunikacyjnych   
- Windach  
- Kołowrotach  
- Garażach  
- Magazynach 
- Bramach wjazdowych 
- Podwójnych przejściach

INSTALACJA I AKTYWACJA
Aby skorzystać z UniPassID należy:  
- Zainstalować aplikację UniPassID dostępną w Google Play i Apple 
- Aktywować aplikację w firmie Unicard zgodnie z poleceniami w aplikacji 
- Skonfigurować telefon do pracy z konkretnym systemem KD kontaktując się z administratorem systemu.  
- UniPassID NFC - Wystarczy następnie zbliżyć telefon do czytnika na kilka centymetrów bez konieczności  
uruchamiania aplikacji. 
- UniPassID BT - Wystarczy w odległości ok. 2 m wykonać telefonem ruch w dół jak gdybyśmy naciskali na 
klamkę w drzwiach (Press & Go)



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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