
HID PROX (125 kHz)

KONTROLA DOSTÊPU

REJESTRACJA 
CZASU PRACYbibibibi

System  jest przeznaczony do kontroli dostêpu
i ewidencji czasu pracy pracowników w ma³ych, œrednich 
i du¿ych firmach.

Minimalny system to pojedynczy kontroler pe³ni¹cy funkcjê 
kontrol i  dostêpu b¹dŸ rejestracj i  czasu pracy 
pod³¹czony do pojedynczego komputera. 

Zdolnoœæ ³¹czenia ze sob¹ wielu urz¹dzeñ i pod³¹czania ich 
dowielu komputerów oraz wykorzystanie w komunikacji sieci 
lokalnych i internetu sprawia ¿e, mo¿liwoœci systemu 
s¹ praktycznie nieograniczone. Nadaje siê on zarówno do 
ma³ej firmy (jeden czytnik - kilka osób), jak i do du¿ego 
przedsiêbiorstwa.

Dziêki wersji sieciowej programu, która obs³uguje wiele 
serwerów , mo¿na ³¹czyæ ze sob¹ odleg³e obiekty 
tworz¹c rozleg³e sieci korporacyjne kontroli dostêpu 
i rejestracji czasu pracy.

System potrafi obs³u¿yæ do 

Identy f ika torami  w systemie s¹ t ranspondery  
(identyfikatory) wykonane w postaci kart plastikowych, na 
których mo¿na nadrukowaæ zdjêcie pracownika, logo 
firmy itp. lub breloczków, które wystarczy zbli¿yæ do 
czytnika w celu identyfikacji. Dziêki temu system jest 
niezawodny, trwa³y i wygodny w u¿yciu.

Kontrolery  zosta³y tak zaprojektowane aby mo¿na 
by³o pod³¹czaæ do nich czytniki innych producentów. 
Dziêki temu system mo¿e wspó³pracowaæ z ró¿nymi 
standardami kart zbli¿eniowych np:

UNIQUE   (najbardziej popularne, z modulacj¹ amplitudy)
MIFARE   (wykorzystywane jako bilety komunikacji miejskiej)
HID Prox  ( z modulacj¹ czêstotliwoœci)
LEGIC
ICODE
                     i inne

Monta¿em, wdro¿eniem i obs³ug¹ techniczn¹  
zajmuj¹ siê wspó³pracuj¹ce z nami specjalistyczne 
firmy instalacyjne na terenie ca³ej Polski. 
Pe³n¹ informacje o systemie, karty katalogowe urz¹dzeñ, 
certyfikaty, oprogramowanie, instrukcje, ceny oraz listê 
referencyjn¹ mo¿na znaleŸæ na stronie www.bibi.pl

            P   r o  dukt polski.
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10 tysiêcy u¿ytkowników, 
ponad 1000 obszarów zabezpeczonych, praktycznie 
nieograniczon¹ iloœæ kontrolowanych przejœæ, 256 
kalendarzy i schematów czasowych dostêpu.

Wszystkie nazwy i znaki towarowe u¿yte w niniejszej publikacji s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich firm.

MICROMADE
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ASEC

IDESCO

system obs³uguje 
ró¿ne rodzaje czytników

system obs³uguje 
ró¿ne rodzaje czytników
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MIFARE  (13,56 MHz)
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Wszystkie raporty oraz rejestracje mog¹ byæ eksportowane do plików 
tekstowych w celu przenoszenia danych do innych programów.
Zainteresowanym MicroMade udostêpnia bibliotekê *.dll umo¿liwiaj¹c¹ 
pisanie w³asnych aplikacji wykorzystuj¹cych urz¹dzenia bibi. 

bibi.netbibi.net

Dostêpne raporty Rejestracji Czasu Pracy:

! miesiêczny raport pracownika

!  miesiêczne raporty zbiorowe (dla grupy, pionu, wydzia³u, zak³adu)

!  karta czasu pracy pracownika

!  karta czasu pracy dla grupy pracowników

!  raport nieobecnoœci pracownika

! raport nieobecnoœci dla grupy pracowników

! raport frekwencji dla grupy pracowników

! lista obecnoœci grupy pracowników

Dostêpne raporty Kontroli Dostêpu:

! indywidualny raport kontroli dostêpu dla pracownika

! raport kontroli dostêpu dla obszaru zabezpieczonego

! raport kontroli dostêpu dla strefy dostêpu

! rejestr wszystkich zdarzeñ

Edycja stref dostêpu, obszarów zabezpieczonych, schematów 
czasowych, uprawnieñ sta³ych i przepustek.

Ekstra dodatki: aplikacja "bibibramka" i "bibiszef", 

Wymagania sprzêtowe:

! min. Pentium III 500 Mhz, 256 MB RAM,HDD - 50 MB wolnego 
miejsca, port USB 1.1

! karta sieciowa Ethernet,  zainstalowany protokó³ TCP/IP

Wybrane cechy programu:

! architektura rozproszona oparta na wêz³ach sieci bibi

! bibinet serwer pracuj¹cy w ka¿dym wêŸle sieci

! mo¿liwoœæ pod³¹czenia urz¹dzeñ bibi do wielu wêz³ów sieci

! szyfrowanie transmisji z si³¹ 3DES

! œcis³e okreœlenie uprawnieñ operatorów
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Nad bezpieczeñstwem danych czuwa 
umieszczony w ka¿dym wêŸle bibinet 
klucz sprzêtowy USB HAK2/bibi s³u¿¹cy 
do kodowania transmisji pomiêdzy 
wêz³ami sieci. Przechowywane s¹ w nim 
równie¿ has³a operatorów systemu.

PROGRAM 

DO KONTROLI DOSTÊPU 

I REJESTRACJI 

CZASU PRACY

Dystrybutor / Instalator systemu

Do konfiguracji systemu, zbierania rejestracji i generowania 
raportów kontroli dostêpu i rejestracji czasu pracy s³u¿y 
program bibinet (Windows  2000/XP/2003 Server).®
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