
Základná architektúra nasadenia systému C4
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Čo je C4?
C4 je integračný bezpečnostný 
systém, ktorý poskytuje kompletný 
servis pre obsluhu bezpečnosti 
budov. Svojou otvorenou 
architektúrou umožňuje intuitívnu 
správu všetkých bezpečnostných 
zariadení od rôznych výrobcov 
z jedného pracoviska. Umožňuje 
pripojiť už nasadené zariadenia 
do moderného informačného 
systému a poskytuje výrazné 
zníženie prevádzkových nákladov 
a urýchlenie návratnosti investícií 
vložených do bezpečnostných 
technológií. Viacužívateľský prístup 
poskytuje zjednodušenie správy 
prevádzky budovy a zlepšenie 
prehľadu o stave bezpečnosti 
v budovách z viacerých pracovísk 
súčasne. C4 je odpoveďou na 
rastúci tlak na znižovanie nákladov 
prevádzky budov. Ešte nikdy nebola 
obsluha bezpečnostných systémov 
tak jednoduchá a efektívna.

Manažment a kontrola

Zabezpečovací systém

Návštevný systém

Požiarny systém

Kamerový systém

Parkovací systém

Kontrola výťahov

Prístupový systém

Technická špecifikácia
Komponenty C4 Server C4 Klient

Hardware Procesor:
• Štandardný počítač / server
• 2.0 GHz alebo rýchlejší
Pamäť:
• 4 GB alebo viac

Procesor:
• Štandardný počítač 
• 1.0 GHz alebo rýchlejší
Pamäť:
• 1 GB alebo viac

Operačný systém 
(32 / 64 bit verzia)

Microsoft Windows Server Microsoft Windows 7 a novší

Databáza Microsoft SQL Server –

Prerekvizity Microsoft .NET Microsoft .NET
Microsoft Internet Explorer

Bezpečnostný systém C4 je neustále sa vyvíjajúcim produktom. Pre viac informácií o možnostiach nášho produktu sa obráťte na 
našich certifikovaných partnerov poprípade navštívte náš produktový web: www.c4portal.com

EURÓPA
Gamanet a. s.
Hattalova 12
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Phone: +57-300-5980717

www.c4portal.com



• centralizovaný systém založený na serveri 

• otvorená klient/server architektúra použiteľná od 
lokálnych až po rozsiahle sieťové aplikácie

• jednotná centrálna databáza pre všetky pripojené 
zariadenia

• jednotná správa užívateľov pre všetky subsystémy

• vysoká bezpečnosť práce s dátami, možnosť 
šifrovania na všetkých úrovniach prenosu

• jednoduché prepojenie s ostatnými centrálnymi 
informačnými  systémami podniku

• otvorená architektúra pre vývojárov tretích strán 
pomocou štandardu WSDL

• podpora pre integráciu nových technológií priamo 
ich výrobcami – prostredníctvom SDK 

• prehľadná ergonómia aplikácie využívajúca tzv. 
„smart klienta“

• grafická reprezentácia topológie systému 
a aktuálnych stavov pripojených technológií 

• inteligentná automatická detekcia porúch

• prispôsobenie chovania sa systému požiadavkám 
klienta na báze „užívateľských rolí“

• jednoduché ovládanie a manažment s využitím 
hierarchie dát

• plná podpora práce vo viacerých časových zónach

• užívateľsky definované akcie systému v závislosti 
na jeho stave a čase

• možnosť zjednotenia užívateľských účtov 
k pripojeným zariadeniam (single sign-on)

• priame importy a exporty dát z celej rady 
najčastejšie používaných aplikácií – CAD, MS Excel, 
XML, ASCII, CSV, DB, ...

• podpora behu vo virtuálnom prostredí

• jednoduchá inštalácia serverových komponentov do 
30 minút

• automatická inštalácia klientskych komponentov 
a to vrátane nových verzií

• licenčne neobmedzený počet klientskych  
staníc – nulový poplatok za klienta

Vlastnosti integračného 
bezpečnostného systému C4

Kto používa C4?
• Administratívne budovy – Jednotná správa 

osôb, priestorov a zariadení

• Priemyselné parky – Rýchle vyhodnotenie 
krízovej situácie s doporučeným riešením

• Obchodné reťazce – Efektívne riešenie 
reklamácií a monitorovanie pokladní

• Korporácie – Centralizovaný a jednotný 
manažment centrály a pobočiek korporácie 

• Doprava – Centrálny dispečing geograficky 
rozsiahlych regiónov

• Bezpečnostné agentúry – Optimálne 
a komplexné vyhodnocovanie 
bezpečnostných incidentov

10 dôvodov, prečo použiť Integračný 
bezpečnostný systém C4
• Spravujete prístupové karty a kódy na viacerých zariadeniach?

• Máte vo svojej spoločnosti nasadené zariadenia od rôznych výrobcov? 

• Spravujete vzdialené pracoviská alebo viaceré budovy?

• Vyžadujete zmazanie prístupových oprávnení bývalých zamestnancov zo všetkých 
bezpečnostných systémov do 30 min?

• Potrebujete získavať aktuálne informácie z bezpečnostných zariadení?

• Vyhľadávate záznamy kamier na základe rôznych udalostí?

• Mate synchronizovaný čas na zariadeniach pre potreby vyhľadávania záznamu?

• Pracujete s  prístupovými oprávneniami viacerých pracovníkov?  

• Vyžadujete vzdialený prístup k informáciám z rôznych lokalít? 

• Potrebujete kontrolovať výkony servisnej organizácie?

www.c4portal.com


