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 HSB ACCESSمعرفی سیستم کنترل دسترسی 

ازآنجا که مدیریت آمدوشد کارمندان و میهمانان در یک سازمان می بایست سازمان یافته و تحت کنترل بخشهای مختلف مدیریتی 

ین بین خواسته های ایکپارچگی ایجاد طراحی نرم افزار ها و سخت افزارهایی با تامین . لذا مانند حراست و کارگزینی آن سازمان باشد

 میباشد. HSB ACCESSسیستم کنترل دسترسی نصب و کاربری آسان تشکیل دهنده اصلی ساختار بخشها و همچنین 

  نرم افزار  معرفیالف :

کامال بومی بر اساس به زبان زیبای  فارسی و یک نرم افزار قدرتمند مدیریت دسترسی سازمانی است که HSBSOFTنرم افزار 

ور حضور غیاب و ام توانایی مدیریتساختار سازمانی ایرانی طراحی و ارایه گردیده است این نرم افزار عالوه بر عملکرد کنترل تردد 

برقراری ارتباط با طراحی گردیده و امکان  SQL Serverزار بر پایه بانک اطالعاتینرم اف .داردنیز  ماموریت و مرخصی کارمندان را

سازد تا در بخشهای مختلف یک این امکان را فراهم می ساده و بسیار کار آمد با نرم افزار ظاهری . را دارد دیگر بانکهای اطالعاتی

مدیران در بخشهای مختلف سازمانها به ویژه دربخش حراست و نرم افزارهای جانبی گزارش گیری برای .سازمان به کار گرفته شود

نرم افزار گزارشگیری حضور غیاب برای بخش کارگزینی طراحی  گردیده است و همچنین امکان توسعه نرم افزار مدیریت کارگزینی 

یریت میهمان نیز در سیستممد با ایجاد دسترسی کارمندان از طریق وب و ثبت درخواست مرخصی و ماموریت و همچنین افزودن

 ساختار نرم افزار پیش بینی گردیده که به صورت سفارشی امکانپذیر میباشد.

 

 

 

 

 

 

 ویژگیها : 

 قابلیت تعریف کارمندان به تعداد نامحدود .1

 قابلیت تعریف نامحدود گروه کارمندان با قابلیت ارث بری از یکدیگر .2

 صورت نامحدود قابلیت تعریف نواحی و گذرگاه ها و سخت افزارها به .3

 گروه های قابلیت دسترسی دادن به کارمندان و گروه کارمندان با داشتن ارث بری کارمند از  .4
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 ای قابلیت زمانبندی برای سالهای نامحدود و تنظیم زمانبندی به صورت یک قانون ترددی به فرد یا گروه کارمندیارد .5

 قابلیت گرفتن نسخه پشتیبان و بازگرداندن اطالعات .6

 و کاربر پسند اربری آسانرابط ک .7

 (Sql Server 2005, Sql Server 2008, Oracel , MySqlنوا  دیتابی   یت اتصاالقابل  .8

 قابلیت اعمال درخواست های مشتری در هر سطح .9

 ارتباط مستقیم با سخت افزار انکدر کارت و بدون نیاز به نرم افزار رابط  .10

 رت نامحدودزارهای تحت شبکه به صوتوانایی و مدیریت سخت اف .11

 دارای نرم افزار جانبی گزارش گیری برای مدیران در سطوح مختلف حراست  .12

 Exel, Text Word,دارای نرم افزار گزارش گیری جانبی حضور و غیاب با فرمتهای .13

 قابلیت افزودن سیستم مدیریت کارگزینی و مدیریت میهمان  .14

 سفارشیمنوی فارسی و قابلیت افزودن هر نو  زبان رایج به صورت  .15

 قسمت های رابط گرافیک : معرفی بخشی از 

: منوی ورود به سیستم  با قابلیت انتخاب زبان ورود به سیستم  -1

 سیستم و انتخاب بانک اطالعاتی 

دارای منوی مدیریت کارمندان، مدیریت نمای اولیه:  -2

کارتها،مدیریت زمانبندی، مدیریت دسترسی ها، مدیریت کاربران، 

 سیستم ،گزارشگیری،و خروج از سیستمتنظیمات 

 نمایش نام کاربر و وضعیت ارتباط با بانک اطالعاتی و ساعت در نوار پایینی 

در این بخش امکان افزودن، ویرایش و حذف  : مدیریت کارمندان-3

 و جستجویپرسنلی اشخاص  کارمندان ورود اطالعات عکس و

 سادی امکانپذیر میباشد. بهو صفحه ای  یبه صورت لیستکارمندان 

ورود اطالعات افراد با تمام جزییات و مجوز دسترسی و در نهایت 

 ام میگردد.جکد کردن کارت در این منو به سادگی ان

 



 

www.hsbco.ir 

3 

 

 

در این بخش کارمندان بر اساس : ت گروه کارمندانیمدیر-4

نیاز سازمان گروهبندی میگردند و و دسترسی های مختلفی برای 

گروها تعریف میگردد این فرایند به صورت گرافیکی به نمایش در 

 خواهد آمد. 

 

در این بخش نوع کارتها برای سیستم تعریف و تها:مدیریت کار-5

طالعات شخص مدیریت میگردد و از طریق دکمه کد کردن کارت ا

مستقیما بر روی کارت ذخیره میگردد در صورتی که در نرم 

افزارهای داخلی و خارجی میبایست از طریق نرم افزار دیگر و غیر 

 مستقیم صورت پذیرد. 

 

: در این گروه کارمندان ( –)کارمندان مدیریت  مجوزها  -6

بخش به گروهای کارمندی و یا به کارمندان مجوز دسترسی به 

 درها و یا گذرگاه ها داده میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوی دسترسی گروه کارمندان                                                 منوی دسترسی کارمندان                         
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در این بخش گذرگاه ها و سخت پیکربندی سیستم: -7

صورت افزارهای رابط مدیریت میگردند که در نهایت به 

گرافیکی بن نمایش در خواهند آمد. میتوان گذرگاه ها گروهبندی 

 نمود و آنها را در توابع زمانبدی و یا گروه کارمندی قرار داد.

 

 

این بخش هم به عنوان یک منو در نرم منوی گزارش گیری:-8

افزار اصلی سیستم پیش بینی گردیده و هم به عنوان یک نرم 

طراحی شده است تا مدیران بخشهای افزار جانبی برای مدیران 

مختلف بتوانند بر اسای نیاز خود گزارش گیری نمایند. همچنین 

این عملیات با ایجاد فیلترهای مختلف گروهی یا زمانی و یا بر 

 اساس نواحی و با فرمتهای ذکر شده امکانپذیر میباشند.

در این نرم افزار واحد نرم افزار مدیریت حضور و غیاب:  -9

تاریخ و گزینی میتواند خروجیهای مورد نیاز خود را بر اساس کار

کارمندان با فرمتهای برای کارمند خاص و یا گروهی از ساعت 

مختلف استخراج نماید همچنین فیلدهای خروجی طبق ستونهای 

 نرم افزار مالی موجود در سازمانها قابل تنظیم میباشد.

 

ول نگهبان که بر روی کنس: نرم افزار جانبی نمایشگر نگهبان -10

نگهبانی قرار میگرد و کلیه تردد ها را مدیریت مینماید کلیه 

اطالعات پرسنل و یا خودرو که از گذرگاه ها عبور میکنند برای 

 .نگهبان مانیتور میگردد
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DAC-Door Access Control   کنترلر محلی     

 

  TCP/IPیک کنترلر تحت شبکه میباشد که در بستر   CR-250سخت افزار 

کنترل و مدیریت میگردد. این سخت افزار کلیه   HSBSOFTتوسط نرم افزار 

اطالعات دریافتی را به صورت آنالین برای سرور مرکزی ارسال مینماید و 

چنانچه ارتباط قطع گردد و یا سرور ایرادی داشته باشد اطالعات بر روی 

سیستم ذخیره و با برقراری اولین ارتباط اطالعات به سرور حافظه داخلی 

 ارسال میگردد. 

  ویژگیها :

 TCP/IPامکان ارتباط از طریق شبکه  .1

 RFIDامکان اتصال به انواع کارتخوانهای هوشمند و  .2

 Wigand and RS-485پشتیبانی از پروتکل  .3

 گیگابایت 32تا  SD RAM پشتیبانی از حافظه  .4

 Offlineامکان ارسال اطالعات ترددبه صورت  .5

 برای نشان دادن وضعیت دستگاه  LEDدارای نمایشگر  .6

 امکان بررسی مجوز افراد در حالت قطع ارتباط از سرور  .7

 قابلیت نصب برای درب و یا داخل گیت  .8

 بی نهایت تردد  به تعداد  Offlineامکان نگهداری اطالعات تردد به صورت  .9

 سرور و تبادل اطالعات به صورت اتوماتیکارتباط سریع با  .10

 قابلیت باز کردن درب توسط نرم افزار  .11

 و دربهای اتوماتیک   قابلیت اتصال به انواع قفل های مگنت و گیت های کنترل تردد نفررو و خودرویی .12

عی طامکان نگهداری و نمایش ساعت و تاریخ و روز هفته به صورت خورشیدی حتی در صورت قطعی از سرور و ق .13

 برق
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 HSBACCESSساختار ارتباطی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی گردیده است.   DACبر اساس الگوی ایمن شده و استاندارد   HSBACCESSساختار ارتباطی سیستم کنترل تردد 

در این ساختار کنترلر در فضای داخلی ایمن شده قرار میگیرد و تمامی دستورات از کارتخوان به صورت دیتا به کنترلر 

آزاد کردن قفل برقی ارسال مینماید که این امر بر خالف سیستم ارسال میگردد و در نهایت کنترلر فرمان الزم را جهت 

 ترسی به فرمان قفل را محدود مینماید.امکان دس Standaloneهای 
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 کارتخوان ها -

ترکیب کنترلر و کارتخوان میباشد که بیشتر در درگاهایی که نیاز به حضور  CR 300 سخت افزار 

و غیاب میباشد پیشنهاد میگردد که مشخصات پرسنل را بر روی صفحه نمایش به نمایش در 

 می آورد.

 

 

 

برای تعیین وضعیت    LEDکارتخوان غیر تماسی با نشانگر  CR 320غیر تماسی مایفیر کارتخوان 

 کارتخوان میباشد.

 

 

 

 

 

با قابلیت کاربری به  LCDهمراه با کارتخوان مایفر و نشانگر  880CRماژول اثر انگشت

 HID 500dpiاثر انگشت و سنسور  5000دارای ظرفیت ORیا  ANDصورت 
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 میهمان:نرم افزار پذیرش -ج

نرم افزار پذیرش میهمان تحت وب و به صورت یک پارچه  با سیستم 

کنترل تردد  این امکان را به سازمانها میدهد تا مدیریت آمد شد 

این امر  و   میهمانها رانیز در ساختار سیستم کنترل تردد مدیریت نمایند.

 موجب افزیش امنیت و نظم فراگیر در سازمانه خواهد شد.

 

از بانک اطالعاتی مشترک توسط این سیستم و کنترل تردد  استفاده

 سهولت در کاربری و مدیریت را امکانپذیر می سازد.

 

درخواست پذیرش میهمان توسط درخواست کننده از طریق نرم افزار 

              تحت وب بر اساس سطح دسترسی های کاربر به واحد مربوطه

) معموال حراست( ارسال میگردد. این درخواست شامل مشخصات 

 فردی، تجهیزات مجاز یا خودرو مربوطه به همراه یاداشت میباشد.

 

ورود اطالعات میهمان در بانک اطالعاتی ذخیره میگردد و کاربر 

 میتواند از لیست میهمان های خود اقدام به ارسال مجدد نماید. 

ترسی های مورد نیاز را برای میهمان خود کاربران میتوانند سطح دس

ایجاد نمایند همچنین مدیران نیز توانایی ایجاد سطح دسترسی ها 

 مورد نیاز را برای کاربران را دارند.
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 پارکینگ:مدیریت سیستم 

 و سازمانها  های عمومی برای مدیریت آمد شد در مجموعه های پارکینگ HSB Parkingسیستم هوشمند کنترل پارکینگ 

ها و کاربران  این امکان را برای مدیران فراهم  است که توانایی گروهبندی پارگینگ شدهبا کاربری های متفاوت طراحی 

رودی این سیستم  در و ها را ایجاد نمایند. سازد تا  به سادگی دسترسی های مجاز را برای مصرف کنندگان از پارکینگ می

 ماید.ن و دسترسی های متفاوتی را برای هر کاربر ایجاد می می گرددای داخلی مجموعه نصب ها و گذرگاه دربهای پارکینگ

را نیز دارد و امکان مدیریت   HSB Accessهمچنین این سیستم توانایی یک پارچه شدن با سیستم کنترل تردد سازمانی 

 بی فراهم می نماید.پارکینگ ها از طریق شناسایی خودرو یا راننده و یا هر دو را به صورت ترکی

ما برای مدیریت ورود و خروج خودرو دو راهکار و روش را پیشنهاد می کنیم که هم به صورت مجزا و هم به صورت 

 ترکیبی طراحی شده و قابل پیاده سازی می باشد. 

   RFIDشناسایی خورد یا راننده توسط تکنولوژی روش اول: 

متر را در  15الی  5و برد موثر   UHFدر این روش اگر هدف شناسایی هویت خودرو باشد ، رادیوهای برد بلند با فرکانس 

اکتیو و یا پسیو در بدنه یا شیشه خودرو نصب می  UHFگذرگاه های ورود و خروج نصب می گردد و همچنین تگ های 

 ی شده و اطالعات به نرم افزار ارسال می شود. چنانچه اطالعات گردد و با عبور خودرو از این گذرگاه ها تگها شناسا

کارت شناسایی شده در سیستم موجود باشد براساس تعاریف موجود سیگنال به سخت افزار ارسال شده و همزمان 

 اطالعات مورد نیاز بر روی مانیتور نگهبان نمایش داده خواهد شد. 

استفاده نمود و به جای نصب تگ بر روی خودرو   UHFارتخوانهای برد بلند اگر هدف شناسایی راننده باشد میتوان از ک

بوده و بعنوان کارت پرسنلی نیز UHF & Mifare برای راننده کارت صادر نمود که این کارت می تواند به صورت ترکیبی 

ردد. در این روش راننده می بایست سانتیمتر استفاده گ 60الی  10استفاده گردد.و یا از کارتخوانهای برد کوتاه با برد موثر 

برای معرفی کارت شیشه خودرو را پایین داده و کارت را به کارتخوان نزدیک نماید لذا جهت جلوگیری از ترافیک در 

طراحی هندسی گذرگاه های ورودی و خروجی بایستی شرایط خاصی لحاظ گردیده و ازکارشناسان این حوضه استفاه نمود. 

طای بسیار کم ،بیشتر برای سازمانه و شرکت هایی که نیاز به شناسایی شخص و ثبت حضور و غایب او این روش به دلیل خ

 را در ورودی پارکینگ داشته و همچنین فضای کافی و مناسب جهت ورود و خروج را دارند پیشنهاد می گردد. 
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 : شناسایی خودرو توسط پالک خوانروش دوم 

هایی که شناسایی خورو اولویت امنیتی باشد استفاده از نرم افزار پالک خوان پیشنهاد می گردد. در  در سازمانها و پارکینگ

که توانایی عملکرد در شرایط خاص  مانند شب ، روز ، تابش شدید چراغ خورو به لنز   LPRاین روش ابتدا یک دوربین 

ارسال می نماید. اطالعات پالک به متن   OCRنرم افزار   دوربین را دارد پالک خودرو را تشخص داده و اطالعات به را برای

تبدیل شده و به نرم افزر مدیریت ارسال می شود. بر اساس تعاریف موجود در سیستم که از قبل مدیر سیستم تعریف 

 نموده اطالعات پردازش شده و جهت مراحل عملیاتی به سخت افزار ارسال می گردد

 ویژگیها:

 رابط گرافیکی کاربر آسان به منظور عدم نیاز به اپراتور با دانش کامپیوتری باال  .1

 RFIDپشتیبانی از کارتخوانهای بدون تماس برچسب های غیر فعال  .2

 پشتیبانی از دوربینهای تحت شبکه  .3

 اتصال به انواع راهبند و یا گیتهای ورود و خرج .4

 به صورت هوشمندامکان تعریف ظرفیت پارکینگ اعالم تکمیل ظرفیت  .5
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 امکان ناحیه بندی پارکینگ جهت فرمان به چراغهای هدایت کننده  .6

 امکان تعریف لیست سیاه برا جلوگیری از ترددهای غیر مجاز .7

 امکان گروهبندی پارکینگها و اعمال دسترسی های متفاوت .8

 امکان گروهبند کاربران  با دسترسی های متفاوت  .9

 امکان صدور قبض در صورت نیاز  .10

 یش هزینه پارکینگ بر روی نمایشگر نما .11

                                                 عملکرد اتوماتیک برای خودروهای مجهز به کارت .12

 

 

 


