
Pohodlný management přístupových práv pro návštěvníky 

CASE STUDY

Společnost střední velikosti s cirka 250 zaměstnanci 
má mimo své sídlo ještě pobočku v dalším městě. Díky 
obchodnímu zaměření společnost často navštěvují obchodní 
partneři a zákazníci. V každé budově návštěvníky uvítá 
recepční, která se zákazníky vypíše návštěvní knihu a zavede 
je do konferenční místnosti, kde je nechá o samotě. Omezení 
přístupu se řeší zamykáním vstupních dveří a každý s sebou 
musí nosit svazek klíčů. Společnost proto hledá řešení, které jí 
pomůže zvýšit zabezpečení budov a odstraní administrativní 
náročnost přijímání návštěvníků.

Pohodlný management 
přístupových práv pro návštěvníky

• kontrola přístupu návštěvníků
• opětovné použití karet
• možnost omezení časové platnosti karty
• jednoduchá administrativa

Poslání

Výhody
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Vyřešený management přístupových práv pro návštěvníky 
přinesl zvýšení bezpečnosti osob i dat ve společnosti. 
Návštěvník se cítí komfortněji, protože nemusí být stále 
doprovázen recepční a nemusí před každým vchodem 
opětovně žádat o povolení vstupu. Program 2N® Access 
Commander může sdílet i několik budov a přesto vydávat 
návštěvnické karty nezávisle na sobě. Už není třeba 
zapisovat informace do papírové návštěvnické knihy a 
složitě pak dohledávat starší záznamy. Veškeré informace 
o zákazníkovi jsou včetně snímků jeho obličeje, takzvaných 
CamLogů, uloženy v systému, kde se i snadno filtrují. V 
případě porušení pravidel přístupu tak lze jednoduše 
dohledat, kde se návštěvník v době incidentu pohyboval. 
Kartu rovněž není lehké zkopírovat, obzvláště v případě 
použití standardu 13,56MHz, na rozdíl od fyzických klíčů.

Řešením je pro tuto společnost instalace programu 2N® Access 
Commander s funkcí Visitor Management, který je přístupný 
přes webové rozhraní. Recepční v každé z budov může vydávat 
návštěvnické karty nezávisle na sobě při použití stejného 
programu. Při vydání karty zadá obsluha jméno návštěvníka, 
důvod jeho návštěvy a popřípadě mu lze nastavit i časové 
omezení přístupu. Díky snadné administraci lze kartu při ztrátě 
jednoduše deaktivovat, upravit údaje na kartě a používat ji stále 
dokola pro další návštěvy. Recepční si svůj profil ve 2N® Access 
Commander mohou rovněž nastavit na svůj rodný jazyk, kdyby 
jim angličtina nevyhovovala. 

Pro návštěvnické karty je též k dispozici podpora přístupových 
zón, pro pohodlné řízení přístupových práv dle potřeby. Systém 
pak díky přiložení karty k 2N® Access Unit zaznamenává 
průchod návštěvníka budovou. Pokud chce vstoupit i do míst, 
která nemá kartou zpřístupněná, může zazvonit na 2N Helios 
IP interkom a recepční mu vzdáleně otevře. Z 2N Helios IP 
interkomu se navíc automaticky uloží jeho obrázek, čímž se 
dá ověřit, zdali kartu užívá oprávněná osoba. 
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