TIMECON

monivalvontajärjestelmä

Timecon turvaa toimitilasi
Timecon 22 on Niscayah Oy:n Suomessa kehittämä monivalvontajärjestelmä, joka
huolehtii kulun- ja työajanhallinnasta, murtosuojausvalvonnasta, ruokailuseurannasta
ja puhelinvaihteen tietopalvelusta.

Timecon-järjestelmä

Timeconin rooli Niscayahissa

Järjestelmä on Niscayah Oy:n Suomessa kehittämä ja edelleen kehittyvä turvallisuus- ja ajanhallintajärjestelmä. Timecon 22 soveltuu pienten,
keskisuurten ja suurten organisaatioiden sekä
yritysten tarpeisiin.

Timecon 22 on osa Niscayahin tuotevalikoimaa,
jonka tarkoituksena on auttaa monipuolisuutta
arvostavia yrityksiä ja yhteisöjä turvaamaan
päivittäisten toimintojen häiriötön jatkuvuus
kustannustehokkain ja luotettavin ratkaisuin.
Timeconin etu markkinoilla perustuu sen yksilöllisiä asiakastarpeita mukaileviin ratkaisuihin,
joiden avulla tuotetta on kehitetty juuri suomalaisten kulunvalvontatarpeiden mukaiseksi.

Timecon-järjestelmän avulla voidaan rakentaa
asiakkaan kulloisiinkin tarpeisiin soveltuva
järjestelmä. Järjestelmän modulaarinen ohjelmisto- ja laiterakenne sekä laaja parametroitavuus mahdollistavat kokonaisuuksien joustavan
toteutuksen. Lukijapäätteiden ja työasemien
määrää voidaan helposti lisätä ja uusia ohjelmisto-ominaisuuksia ottaa käyttöön tarpeiden
muuttuessa ja kehittyessä.
Järjestelmä soveltuu erinomaisesti asiakkaille,
jotka haluavat hyvää palvelua. Järjestelmän
palvelin soveltuu Niscayah ASP-palveluun ja Niscayah pääkäyttöpalveluun. Vaikka järjestelmä
on vakaa ja luotettava suosittelemme toiminnan varmistamiseksi ja mahdollisten ongelmien
minimoimiseksi Niscayahin ohjelmistotuki- sekä
huolto- ja ylläpitopalveluita.

Järjestelmän rakenne

Järjestelmän sovellusohjelmiston osat:
• perusohjelmisto
• työajanhallinta ja työnumeroseuranta
• kulunvalvonta
• ruokailuseuranta
• puhelinvaihteen tietopalvelu
• reaaliaikasiirrot
• web-käyttöliittymäpalvelut
Järjestelmä voidaan rakentaa hoitamaan itsenäisesti mitä tahansa edellä mainittua sovellusaluetta tai niistä voidaan rakentaa haluttu
yhdistelmä.

Järjestelmän keskuspalvelimena toimii tietokone, johon kenttälaitteet liitetään väyläadapterin
tai Ethernet-verkon avulla. Tietosuojatarpeiden
kasvaessa Timecon-palvelinohjelmisto voidaan
asentaa omaan palvelimeen, jolloin käytettävissä ovat RAID-teknologian mukaiset kiintolevyjen varmistusominaisuudet.
Palvelimeen liitetyt kenttälaitteet voivat olla
esim. leimauspäätteitä, ohjaus- tai valvontapäätteitä, käyttöhenkilökunnan työasemia,
kirjoittimia tai vaikkapa viivakoodilukijoita. Järjestelmän leimauspäätteet ovat työajanseuranta-, ruokailuseuranta- tai kulunohjauslukijoita.
Timecon-ohjelmisto koostuu yleisesti saatavilla
olevista varusohjelmista ja Niscayah Oy:ssä
kehitetyistä sovellusohjelmista.

Järjestelmän lisensoinnissa on seuraavia vaihtoehtoja. Peruslisenssi on aina järjestelmän
perustana ja se sisältää perusohjelmistopaketin
sekä yleisimmät liitäntärajapinnat. Käyttötavan
mukaan valitaan lisäksi työaikalisenssi ja/tai
turvallisuuslisenssi. Työaikalisenssi sisältää
työaika- ja projektilasekennan sekä ruokalatoiminnallisuudet. Työaikaominaisuuksiin voidaan
liittää web-käyttöliittymä. Turvallisuuslisenssi
sisältää kulunvalvonta- ja hälytysominaisuudet.
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