
FAAC CITY ACCESS SOFTWARE
Stads toegangscontrole toepassingen
grafisch controlepaneel voor toezicht op en beheer van
voertuigpoorten
Private cloud-omgeving
Gemakkelijke, eenvoudige en intuïtieve webgebaseerde
gebruikersinterface

Onbeperkt aantal ontheffingen, autorisaties, personen, huurders, exploitatie en evenementen schema's
Aangepaste velden voor door de eindgebruiker gewenste informatie
Instellen en definiëren van gebruikersrechten binnen de MOOV applicatie
Gedetailleerde logging van alle transactie bij een voertuig ingang
SOAP-interface voor integratie van derden CCTV-integratie

De cloud-gebaseerde MOOV Software beheert de MOOV VMC (Lite) voor toegang tot het voertuig. Het is beschikbaar op elk
gewenst moment en van overal door gemachtigde mensen. De gebruiksvriendelijke grafische interface maakt het eenvoudig
om vrijstellingen aan te kondigen, tijd schema's en toegangsrechten te beheren.
 
Specifieke modules voor toegangscontrole
De MOOV Software bestaat uit specifieke modules die geavanceerde opties bieden voor diverse voertuigtoegangscontrole
toepassingen:
 
Stadstoegangsmodule: 
specifieke module voor voertuigtoegangscontrole in steden. Omvat de mogelijkheid tot het bekijken en beheren van
toegangsrechten en aflossingen, legitimatiebewijzen, grafische statusinformatie en uitgebreide gebeurtenislogboeken. Maakt
automatische synchronisatie mogelijk met de MOOV controllers om ze in staat te stellen standalone te werken wanneer
offline.
 
Bedieningspaneel
Het controlepaneel biedt de mogelijkheid voor beveiligingspersoneel en receptie een dagelijkse basiscontrole uit te voeren van
een voertuig ingang. Met behulp van eenvoudige pictogrammen worden gebruikers geïnformeerd over de status van het
gehele systeem. Het bedieningspaneel kan worden worden uitgebreid met camerabeelden om een compleet en gemakkelijk te
overzicht van de voertuigingangen te geven.
 
Interface voor derden
De third-party interface maakt naadloze integratie van het MOOV-platform naadloos in bestaande toepassingen. Het
uitwisselen van referenties en autorisatierechten is een van de mogelijkheden van deze interface.
 
Onderhoud
De gedetailleerde logboeken van het MOOV platform maken ingangscontrole op afstand. Het optionele serviceportaal
biedt een real-time gedetailleerd overzicht van de status van de aangesloten VMC's. Voorgedefinieerde acties kunnen worden
uitgevoerd met behulp van soft knoppen.
 
Software functies
De MOOV Software bevat geavanceerde functies, zoals:
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