
Unison är en marknadsledande plattform för hantering av passersystem som använder den 
senaste tekniken och erbjuder användarvänliga men samtidigt kraftfulla lösningar  
för alla typer av företag.

PACOM Unison är utformat för att erbjuda lätthanterlig administration av flera underliggande säkerhetssystem från mindre 
kontor ända upp till storföretag som kräver omfattande hantering av åtkomstkontroll och identiteter. Unison fungerar som en 
smart länk mellan det integrerade passersystemet och andra undersystem.

 

Symmetry Access Control Systems är utformat för att passa alla typer och storlekar av organisationer; från små kontor 
och högskolor till myndigheter och multinationella företag.

En av Symmetrys största styrkor är mjukvaran som är väldigt lättanvänd och innehåller ett stort utbud av funktioner för 
att öka säkerheten och förbättra produktiviteten hos säkerhets- och anläggningsstyrsystem. Oavsett om kundens krav är 
att utfärda besöksbrickor för att öppna dörrar, eller om det är hantering av larm, video och andra säkerhetsåtgärder som 
är viktiga för organisationen, är Symmetry ett utmärkt val.

Nya användare av Symmetry drar nytta av det mycket omfattande utbudet av aktuell mjukvara och 
integrationsfunktioner som används i 30.000 Symmetry-system som redan har installerats runt om i världen.

 

DATABLAD
UNISON PASSERMODUL – SYMMETRY INTEGRATION

HUVUDFUNKTION

PACOM UNISON

SYMMETRY

Tas emot i Unisonklienten

Dörrlarm

Felmeddelanden

Sabotagelarm

Status system

Hanteras från Unisonklienten

Kvittering av larm

Larmåterställning

Pulsöppning

Styrning av dörrmiljöer från det 
grafiska gränsnittet

Hantering av personer/kort

Hantering av behörigheter

Import av persondata

Uppläsning av behörigheter

Stödjer automatiskt uppläsning  
av konfiguration till Unison.
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KOMPATIBILITET

Specifikationen kan ändras utan föregående meddelande (c) PACOM Systems

Unison har stöd för att läsa upp systemkonfiguration från SYMMETRY systemet för snabb och enkel driftsättning. Unison har 
stöd för handhavande av larmmeddelanden (så som dörr forcerad, dörr uppställd, etc.) från dörrmiljöer och centralenheter. 
Dörrmiljöer kan styras från Unisons grafiska gränssnitt.  Unison möjliggör synkronisering av passerdataloggar från 
SYMMETRY.

BESKRIVNING

ORDERINFORMATION

 ARTIKELNR TYPKOD BESKRIVNING
110 001 001 USN-STD Unison Standard. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 001 002 USN-ENT Unison Enterprise. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 002 003 USN-ACM Unison Passermodul. Inkluderar licens för 10 dörrar.

110 003 003 USN-ACM-10 Unison licens för 10 dörrar.

110 002 002 USN-ALM Unison Alarm Module. Includes support for 50 alarm detectors. 

110 003 002 USN-ALM 50 Unison license for 50 additional alarm detectors.

 KOMPONENTER SOM STÖDS  KOMPATIBLA VERSIONER 
SSMS Device Library  Version: 7.0.1.1842

SSMS Database Version: 7.0.1 (120400)

Unison V5.9

3rd Party
Alarm System

SYMMETRY
Access Control 

System

3rd Party
Fire System

3rd Party
Intercom System

3rd Party
Video System

3rd Party
Keys and Assets


