Advisor Advanced

Een slimme en geïntegreerde
beveiligingsoplossing
In een wereld die verbonden is

Aangedreven door UltraSync-services

Beveiliging en toegangscontrole
samen in één schaalbaar systeem
De Advisor Advanced-beveiligingssystemen van UTC omvatten alle
beveiligingsaspecten van kantoren, winkels en gebouwen. Op zichzelf staand
of als onderdeel van een geïntegreerd systeem met toegangscontrole, video en
brandbeveiliging. Zo kunnen uw klanten zich volledig concentreren op hun bedrijf.
Bouw een systeem rond de behoeften van uw klant. Verbeter uw systeem met
toegangscontrole of hoogstaande beveiligingsfuncties.
Een geïntegreerd toegangssysteem werkt naadloos samen met inbraakdetectie,
wat resulteert in een kostenefficiënte en volledig geïntegreerde oplossing.

Eenvoudig uit te breiden
en te upgraden
Elk bedrijf is anders en elke ondernemer heeft andere zorgen
en wensen. Daarom zijn onze systemen altijd afgestemd
op de behoeften van de klant. U kunt beginnen met een
eenvoudig systeem en uitbreiden naarmate de behoeften
van uw klant evolueren. UTC Fire & Security kan u helpen
het beste systeem voor deze behoeften en het budget te
bepalen, evenals hoe en waar het te installeren.
Advisor Advanced is geschikt voor alle toepassingen,
variërend van kleine bedrijven en winkels tot toepassingen
met een hogere beveiliging, waarvoor EN Grade 3
vereist is.

ATS8520, een eenvoudige en economische oplossing voor
gebruikersbeheer (gebruikers toevoegen...), biedt klanten
meer flexibiliteit wanneer ze kiezen voor Advisor Advanced.

Met dit rechtlijnige en eenvoudige concept kunnen
klanten deurconfiguraties beheren en opvolgen via één
eenvoudige menustructuur. Er kunnen direct schema’s
en agenda’s worden toegewezen aan gebieden,
individuele deuren en deurgroepen.
Via de buslezers en deuren is een kosteneffectieve
en goedkope toegangscontrole mogelijk. Dit systeem
kan bovendien op elk moment worden uitgebreid met
krachtige, volwaardige deurcontroles tot 56 deuren.

Firmware-upgrades kunnen simpelweg met een
usb-stick worden uitgevoerd zonder dat een pc of andere
maatregelen op afstand nodig zijn, waardoor het
aantal vereiste bezoeken aan de locatie daalt en de kosten
dus drastisch verlaagd worden.
Er zijn verschillende communicatie-opties, zoals PSTN,
GSM/GPRS en ethernet beschikbaar. Alle opties gebruiken
dezelfde configuratie-instellingen.
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Advisor Advanced – Nieuwe generatie x500
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Draadloze componenten
voor 868 MHz Gen2

ATS608
ATS624
ATS626
ATS1810
ATS7200N
ATS7700

Integratie toegangsbeheer
Alarmverificatie
PIRcam
RS485
RS485
Mobiele
app

ATS1500 serie

Audio alarmverificatie

ATS3500 serie
ATS4500 serie

Software
TruVision OH
IP

Advisor Configurator
Configuratie en services
op afstand

RS485

Codebediendelen
(-klavieren)

Lezers/kaarten

Uitbreidingen

Advisor Management
Beheer eindgebruikers

Busuitbreidingen

Draadloze
busontvangers

Accessoires

IP-verbinding
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Flexibel en gemakkelijk
Advisor Advanced, met hybride bekabelde of draadloze technologie, kan
worden geïnstalleerd met een breed scala aan sensoren, zowel met als
zonder kabel.
Alle componenten van Advisor Advanced werden ontworpen om elegant
en onopvallend te zijn.

Alarmverificatie
De PIRcam, van UTC is een geavanceerde en flexibele draadloze beveiligingsoplossing die op de Advisor Advanced aangesloten is. De oplossing is
ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven en integreert visuele alarmverificatie door gebruik te maken van passieve infrarood detectoren (PIR) met
ingebouwde camera’s, waarmee afbeeldingssequenties vastgelegd worden.
Dit laat u toe de situatie snel en op afstand te beoordelen waardoor u echte
van valse alarmen kunt onderscheiden. In het geval van een alarmmelding kan
centraal controlepersoneel ondersteunende gegevens en afbeeldingen leveren,
waardoor men de klanten professioneler van dienst kan zijn.
De PIRcam biedt het centrale controlestation (central monitoring station - CMS)
hulpmiddelen om gebeurtenissen te prioriteren en de inspanningen efficiënter
toe te wijzen.
Advisor Advanced kan worden uitgerust met een tweerichtingsaudiomodule, zodat CMS-operatoren na ontvangst van een alarmgebeurtenis

kunnen luisteren of spreken met de persoon ter plaatse om zijn of haar identiteit
te valideren.

Integratie met video

OH

TruVision recorders, TVN 21, 22 / TVR
15, 45, met ingebouwde OH-technologie
bieden de op OH-gebaseerde Advisor
Advanced met nieuwe functies.
• Mogelijkheid tot polling en supervisie
• Gebeurtenissen en hun inhoud
verzenden vanaf de alarmpanelen
• Alarmopname
• Vooraf ingestelde functionaliteit

Supported by
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Advisor Advanced – Nieuwe functionaliteiten creëren
TruVision-camera
• Gebeurtenissen
weergeven
• Gebeurtenissen
opzoeken
• Voorinstellingen
activeren
• Resultaten
activeren

TruVision Navigator

•		Push-meldingen
• Momentopname
van inbraak

TruVision-recorder – OH-ontvanger 2
TVRmobile
• Video’s taggen
• Alarmopname
activeren
• Hartslagalarm (OH en recorder)
• OH-gebeurtenissen naar de recorder
verzenden
- O-gebeurtenissen (uitschakelen)
- C-gebeurtenissen (inschakelen)
- A-gebeurtenissen (indringersalarm)

•		Melding van de
gebeurtenis
• Momentopname
van de camera

E-mail

Interlogix IP-paneel – OH

Monitor station – OH-ontvanger 1
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Ondersteund door Management software
Advisor Management software zorgt ervoor dat Advisor Advanced
eenvoudig blijft en meerdere complexe bedrijfsfuncties, zoals Indringing,
Toegang, Video en Brand in één interface geïntegreerd worden.
De software biedt u één uniforme manier om gebruikersrechten te verlenen,
bezoekers te registreren en te volgen. Hierdoor kunnen gebruikers onderweg
rapporten aanmaken en elke gebeurtenis efficiënt afhandelen.

Advisor Management software
integreert naadloos uw belangrijkste
beveiligingstechnologieën, zodat u een
overzichtelijk beeld krijgt van de volledige
beveiligingsoperatie.
• De organisatie met de workflows en
toegangsrechten van de verschillende
afdelingen in het systeem worden duidelijk
in kaart gebracht. Het systeem voorziet
een eenvoudige bezoekersregistratie
en geeft u een duidelijk zicht op hun
aanwezigheid in het gebouw alsook een
log van hun bezoekgeschiedenis.
• Efficiënte alarmafhandeling en verificatie
van gebeurtenissen ter plaatse.
• Rapporten maken onderweg.
• Beheer en controleer alle
beveiligingsbehoeften ter plaatse of
op afstand, variërend van inbraak- en
branddetectie tot toegangscontrole en
videobewaking.
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Betrouwbare beveiliging
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Het Advisor Advanced-aanbod is uitgebreid met EN50131 Grade 3
bedieningspanelen, ATS1500A, ATS3500A en ATS4500A, waardoor nu tot 512
bedrade/draadloze zones en tot 1000 gebruikers voorzien worden. Ze ondersteunen
EN 3-detectieapparatuur, zoals de DD1000-serie met de functie anti-masking.
De directe UltraSync-cloudservice via een beveiligde verbinding helpt u tijd en
waardevolle middelen besparen. Onze beproefde ervaring – in combinatie met de
kwaliteit en betrouwbaarheid van onze geïntegreerde beveiligingssystemen – stelt onze
klanten in staat om adequaat te reageren op bestaande en nieuwe
beveiligingsuitdagingen.
Doordat Advisor Advanced compatibel is met een breed scala aan beveiligingssensoren;
kluis- en seismische sensoren, is het vaak het favoriete product in de bank- en
kleinhandelsegmenten.

Bewegingssensor
met anti-maskingfunctie
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Supersnelle veilige connectiviteit
via UltraSync
Geavanceerd en tegelijkertijd eenvoudig te installeren
Na de online inschrijving kunt u genieten van een verbeterd en
complementair webportaal zodat u een volledig overzicht krijgt van uw
bestaande toepassingen en controle over de alarmactivering via alle
CMS’en met de juiste verbindingsservice.
Deze slimme, veilige en flexibele UltraSync-oplossing biedt klanten
een scala aan functionaliteiten zoals push-berichten, een veilige en
gecontroleerde verbinding met alarmcentrales, connectiviteit op afstand...

Geen configuratie vereist
voor edge-apparaten
UltraSync laat u toe snel IPverbindingen tot stand te brengen voor
uw apparaten zodat de verbindingen
al geconfigureerd zijn voordat de
technicus aankomt op locatie.
Bijna realtime
gegevenscommunicatie
De tijd van de gegevensoverdracht
van één punt in een netwerk naar
een ander is cruciaal. UltraSync biedt
bijna realtime gegevenscommunicatie
dankzij een sterk presterend netwerk
met lage latentie.
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Veilige connectiviteit …
Hoewel het belang van een veilige
connectiviteit over het internet
algemeen begrepen en erkend
wordt, is de werkelijkheid vaak
anders. UltraSync zorgt ervoor dat de
connectiviteit te allen tijde is beveiligd.

…in uw handen
Er worden geen gebruikers- of
paneelgegevens in de cloud
opgeslagen, waardoor problemen met
betrekking tot gegevensprivacy worden
vermeden en de gegevens van uw
klanten beveiligd blijven.
UltraSync bewaart de klantgegevens
in het apparaat op locatie of in de
externe toepassing. Het blijft dus in
uw handen…

Bijna realtime
gegevenscommunicatie
De snelheid van de gegevensoverdracht van één punt in een netwerk
naar een ander is cruciaal. UltraSync
biedt bijna realtime gegevenscommunicatie dankzij een sterk
presterend netwerk met lage latentie.

Er wordt verder gebouwd op een krachtig communicatieplatform, uitgerust voor
configuratie en onderhoud op afstand, naast veilige en betrouwbare alarmprestaties.

Advisor Advanced – Meer service en efficiënte ondersteuning

Distributeur/
installateur

CMS

Hoe kan ik meer
geld verdienen?

Hoe kan ik mijn klantenbestand vergroten?

Recurrente inkomsten

Behoud
van klanten

Plug & play,
Programmering op afstand,
multi-path-connectiviteit,
one-stop-shop,
beheer uw eigen verbindingen

24/7 ondersteuning,
diagnostiek, geringe
investeringen in
infrastructuur, faciliterende diensten

•
•
•
•
•
•
•

Geen grote investering
Betrouwbare service
Netwerkredundantie
Lijnbewaking
Apparaatonafhankelijk
Gebeurtenissenlogboek
Beheer van accounts
en services

Eindgebruiker
Hoe kan ik mijn huis op
afstand bedienen?

Gemoedsrust

Connectiviteit op afstand met Advisor Configurator,
ATS855x, om optimale klantenondersteuning op
afstand mogelijk te maken zonder poortdoorschakeling
(port forwarding) of het IP-adres te kennen.
Mobiele
app
voor:

•		Bediening op afstand
• Zelfcontrole
• Gebeurtenisgeschiedenis

• Push-melding
• Videostreaming en clips
• Geo-fencing

Domotica,
beveiligde verbinding,
gegevensprivacy,
push-meldingen,
eenvoudig te gebruiken
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Gemoedsrust door connectiviteit op afstand
Vermindering van aantal bezoeken ter plaatse
Betere reactie op het terrein
Steeds meer alarmsysteemgebruikers verbinden hun systeem met professionele
dienstverleners, zoals alarmcentrales of beveiligingsinstallateurs. Deze gespecialiseerde
bedrijven monitoren niet alleen permanent de systemen, maar bieden ook een breed scala aan
diensten en interventies aan, waaronder het uitvoeren van systeemcontroles en dienstverlening
op afstand. Ze zorgen ervoor dat u constant op beide oren kunt slapen.
UTC’s geïntegreerde UltraSync-oplossing kan steunen op een uitgebreid netwerk van partners,
waaronder: Chiron, AddSecure, WebWayOne, ESI, MAS, Azursoft en vele anderen.

Advisor Configurator
Advisor Configurator, ATS85xx, is ontworpen voor het op afstand configureren,
diagnosticeren en gebruiken van alle
ondersteunde Advisor Advanced-panelen
(evenals ATS Master Panels) die op het terrein zijn geïnstalleerd.
Het biedt dienstverlening op afstand en onderhoud.
Of het nu gaat om inspectie, onderhoud of simpelweg controleren van de systeemstatus, alles kan op afstand worden gedaan.
Met deze hoogwaardige software voor dienstverlening op
afstand zijn monitoringoperators goed uitgerust om meerdere
gebeurtenissen af te handelen en meerdere panelen te bedienen,
waardoor dienstverleningsniveaus voor professionele klanten
worden verhoogd tegen lagere kosten.

Advisor Configurator is een krachtig hulpmiddel ter ondersteuning van CMS-activiteiten
•	Er kunnen verschillende soorten rapporten worden
gegenereerd via Advisor Configurator.
Configuratierapporten, onderhoudsrapporten en
vergelijkingsrapporten, kunnen allemaal handmatig of
automatisch worden gegenereerd via de taakplanner.
• Alle Advisor Advanced en Advisor Master Panels
op het terrein kunnen op afstand worden
geconfigureerd en gediagnosticeerd,
zodat u volledige controle hebt.
Advisor Configurator biedt uw klanten diensten met
toegevoegde waarde aan en verbetert de kostenreductie
en efficiëntie, en biedt u een volledig overzicht
van de paneelstatus, inclusief zones, gebieden,
communicatiepaden, enz.
• Het instellen van een taak via de wizard of de importfunctie is gemakkelijk en zeer eenvoudig, of u er nu voor
kiest om een taak slechts één keer of herhaaldelijk uit te
voeren, ongeacht of u één of meerdere panelen kiest.
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Het gebeurtenislogboek houdt u op de hoogte van
de status van alle taken en laat u toe de taak op een
eenvoudige manier opnieuw aan te maken. U kunt
te allen tijde de status van alle taken bekijken en de
resultaten kunnen in een rapport worden opgeslagen.
• De ATS8550 biedt de mogelijkheid tot integratie in

oplossingen voor automatiseringssoftware.

Een enkele klik op een knop in uw automatiseringssoftware zorgt ervoor dat de ATS8550 GUI bij het
openen automatisch verbonden wordt met een
paneel naar keuze. Zelfs de inschakeling van een
paneel op het terrein kan geïnitieerd worden door de
automatiseringssoftware. Automatisering maakt het
allemaal eenvoudiger.

Belangrijkste functies van Advisor Advanced
• 4-deurscontroles zorgen voor
volledige deurtoegangscontrole
• Volledige toegangscontrole omvat
in elkaar grijpende deuren met
telsysteem, anti-passbackregels
en meer
• 255 vrij configureerbare uitgangen
• Optionele PSTN-dialer
• 2 of 4 analoge ingangen met

• Geïntegreerd alarm- en
toegangscontrolesysteem voor tot
512 zones, 64 gebieden en tot
48 (ATS125x) deuren
• Modulaire RS485-databus met
constante polling van maximaal
32 toetsenblokken/lezers (RAS) en
31 expanders (DGP)

•
•
•
•

toestandbewaking, waaronder
anti-maskering van Grade 3 en
ondersteuning bij storingen
Programmering en onderhoud via
pc, direct ter plaatse of op afstand
Geschakelde voedingsmodules
EN-versies: EN50131:2009
Grade 3 conform; milieuklasse 2
PD6662:2010 en BS8243 conform

Advisor Advanced-panelen
ATSx500A platform

ATSx000A platform

ATS1500A (IP)

ATS3500A (IP)

ATS4500A (IP)

ATS1000A (IP)

ATS2000A (IP)

Goedkeuring/klasse – EN50131

EN2/EN3

EN3

EN3

EN2

EN2

Behuizing*

SM – MM – LP

MM – LP

MM – LM

SM – MM – LP

MM

Zones op paneel – bedraad

8

8

8

8

8

Zones plug op expander op paneel PCB

8

8

8

8

8

Max bedrade/draadloze zones

32/32

128/128

512/512

32/32

64/64

Gebieden

4

8

64

4

8

Gebruiker PIN/kaarten

50

200

1000

50

50

Gebruikersgroepen

16

64

128

16

16

Gebeurtenissenlogboek

4×1000+2×1500

4×1000+2×1500

4×1000+2×1500

4×250

4×250

Max. toetsenborden/lezers

8

16

32

8

8

Max. I/O-module op BUS

7

15

30

7

7

* SM = Kleine behuizing
MM = Metalen behuizing
LM = Grote metalen behuizing 		
LP = Grote kunststof behuizing
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Advisor configurator-software

Advisor Management software

Advisor Advanced PIRcam

Uw operationele
efficiëntie vergroten

Driving simplicity

Wat gebeurt er?

Facility & security management in één

PIRcam beeldopnames vertellen
het u in een oogwenk

Advisor Configuratorsoftware brochure

Security solutions.nl

Advisor Management
software brochure

Advisor Advanced
PIRcam brochure

Security solutions.be
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