GMS
on ratkaisu
turvallisuuden hallintaan

Niscayah - turvallisuutta yli odotusten
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa
Niscayah on yhtiö, joka toteuttaa turvallisempaa maailmaa yhteistyössä
asiakkaidensa ja yhteistyökumppaniensa kanssa. Haluamme olla turvallisuudessa aina ja kaikkialla halutuin kumppani – yhtiö, jonka toiminnalle odotukset ylittävät suoritukset antavat leiman. Näihin tavoitteisiin pyrimme arvojamme Innovation, Trust ja Empowerment noudattaen ja vaalien.
Teknologialähtöinen keskittymisemme yritysturvallisuuteen tähtää
asiakkaidemme päivittäisten toimintojen jatkuvuuden varmistamiseen
ja turvallisuusinvestointien toimivuuteen kustannustehokkaasti myös
tulevaisuudessa.
Vahvuutemme perustuu ratkaisukeskeiseen eri toimialojen yksilölliset
tarpeet huomioivaan toimintatapaan,

jonka lähtökohtana on asiakkaidemme todellisen tilanteen, liiketoiminnan ja erityistarpeiden ymmärrys.
Yhtiöllämme on Suomessa yli 20vuotinen historia. Erilaisten kehitysvaiheiden ja muutosten siivittämänä
yhtiöstä on kasvanut vahva ja itsenäinen yritysturvallisuuden kokonaisratkaisujen osaaja.
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Mikä on GMS?

Ohjelmistot

Uusi GMS on kulunvalvonnan, murtohälytys- ja videovalvontajärjestelmän
integroiva kokonaisturvallisuusratkaisu
vaativalle asiakkaalle.

”GMS integroituu työajanseurannan
lisäksi helposti myös olemassa oleviin
TIMECON®-järjestelmiin ja

ID-korttikuvaus

GMS
Työasemat

Ennennäkemätöntä
integraatiota ja
skaalautuvuutta

pääteverkkoihin”

ID-korttien
tulostus

GMS Solo

Hot Stand-by
palvelin

GMSpalvelin

GSM modeemi

GMS SoloPlus

GSM Network

• RTU 1058 Paikallisohjain tukee 16 kulunvalvontalukijaa ja 256 murtoilmaisinta
käyttöpaneeleineen.

GMS SoloPlus soveltuu asiakkaille, jotka toimivat yhdessä kiinteistössä. Ohjelmiston

Lukijaliitäntäyksiköt

ta. Ohjelmistoon voidaan liittää 32 työasemaa, joten sitä voidaan käyttää myös toimis-

GSM-modeemi

tohotellityyppisissä tiloissa.

OPTIO

vonta- ja murtohälytysjärjestelmät.

Modeemi

Paikallisohjain

AN
/W

LA

hyvin sekä pienten kohteiden kuin

Paikallisohjain
RS485

Varmistuslinja

organisaatioiden turvallisuuden hallintaan.

Paikallisohjain

telmiä, sen toiminnallisuus esim. verkkoyhteyksien

Lukija

1-8 kameraa

GMS Campus

1064
kortinlukijayksikkö

rän kasvaessa yli 24, on ohjelmistovalintana GMS Campus. Campus tukee 100 RTU-paikalalapalvelimiin, joilla jokaisella voi olla omat työasemansa. Campus tukee palvelimen kah-

1064
kortinlukijayksikkö

Tulot ja
lähdöt

GPRS-liikennöinnillä.

GMS Enterprise

GMS Enterprise on ratkaisu asiakkaalle, joka tarvitsee yli 100 paikallisohjainta. Enterprise tukee 10 000 RTU-paikallisohjainta. Ohjelmistoon voidaan liittää 32 työasemaa ja
tarvittaessa ohjelmisto laajenee ala-palvelimiin, joilla jokaisella voi olla omat työasemansa, yhteensä 1056 kpl. Enterprise tukee myös palvelimen ja kriittisten liikennöinti-

GMS:n käyttöoikeuksien hallinta sisältää todella

• HRM-liityntä • vieraskirja • ID-kortin luontiohjelmisto
• henkilölaskuri • asiakaskohtainen raportointi
• sähköpostiliityntä • vartijakierros • DVR-integraatio
• Web-käyttöliittymä

Kulunvalvonta
+
Murtohälytys
+
Videovalvonta

”Turvallisuustarpeiden mukaan erinomaisesti skaalautuva kokonaisuus mahdollistaa entistä tehokkaammin paikallisen toiminnan turvaamisen.”

• 1067-CRI, kahden oven lukijaliitäntäyksikkö, sisältäen kaksi Wiegand tai
MagStripe–lukijaliitäntää, 8 valvottua
tuloa ja 4 relelähtöä

Lukijoita voidaan oven avauksen lisäksi luontevasti käyttää myös murtoilmaisimen ohjaukseen. Järjestelmä tukee yleisesti käytössä olevia lukijateknologioita kuten Mifare,
Idesco Mikrolog, HID, standardit Wiegand-rajapintaiset lukijat jne.

dennusta; käytössä olevan Campus–palvelimen rinnalla voi toimia Hot Standby –palvelin,
joka aktivoituu käyttöön varsinaisen palvelimen vikaantuessa.

Tulot ja
lähdöt
laajennus

Lukijaliitäntäyksikköä käytetään oviympäristön lukijan ja ovikoskettimien liittämiseen sekä
lukon ohjaukseen. Liitäntäyksiköitä on kahta mallia. Lukijaliitäntäyksikkö liitetään paikallisohjaimeen RS485-väylän avulla.
• 1064-CRI, yhden oven lukijaliitäntäyksikkö, sisältäen yhden Wiegand tai MagStripe–lukijaliitännän, 4 valvottua tuloa,
yhden OC-lähdön ja yhden relelähdön

Tarvittaessa järjestelmää, joka tukee useita toimipisteitä tai paikallisohjainten lukumäälisohjainta. Ohjelmistoon voidaan liittää 32 työasemaa ja tarvittaessa ohjelmisto laajenee

RS485

Käyttönäppäimistö

Paikallisohjain
Videotallennin

Koska järjestelmä tukee erilaisia tiedonsiirtomene-

GSMpuhelin

N

PSTN Network

katketessa on turvattu

• RTU 1057 Paikallisohjain tukee 64 kulunvalvontalukijaa ja 256 murtoilmaisinta
käyttöpaneeleineen.

GMS Solo on tarkoitettu asiakkaalle, jolla on yksi kiinteistö tai tila käytössään. Järjestelmän

avulla voidaan valvoa isoakin kiinteistöä, sillä ohjelmisto tukee 24 RTU-paikallisohjain-

GSM-varmistus

GMS
Base Station

valtakunnallisten tai kansainvälistenkin

Paikallisohjain integroi kulunvalvonnan ja murtohälytysjärjestelmän toiminnot yhteen laitteeseen. Paikallisohjaimet tekevät ohjaus- ja valvontapäätökset itsenäisesti annettujen parametrien mukaisesti. Kulunvalvontaominaisuuksien lisäksi se sisältää täydellisen murtohälytysjärjestelmätoiminnallisuuden. Paikallisohjain on myös integroitavissa videovalvontajärjestelmään
saumattoman toiminnallisuuden takaamiseksi. Tyypillisesti paikallisohjain liitetään yrityksen
normaaliin ATK-verkkoon tapahtumien siirtämiseksi GMS -ohjelmistolle.

voidaan liittää 2 täysillä ominaisuuksilla varustettua paikallisohjainta.

kulunvalvontaan integroidut videoval-

monipuoliset määritysmahdollisuudet.

Paikallisohjaimet

käyttö tapahtuu PC-laitteelta, joka toimii samalla järjestelmän palvelimena. Järjestelmään
OPTIO

Hälytysvalvonta

GMS sisältää valmiina ominaisuuksinaan

Järjestelmä soveltuu yhtä

”GMS on Asiakas/Palvelinsovellus, joka integroi asiakkaan turvallisuusjärjestelmät yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Ohjelmisto skaalautuu asiakastarpeen mukaan etätoimipisteiden lukumäärän ja ohjelmaominaisuuksien osalta. Jokainen ohjelmiston kolmesta perustyypistä sisältää kaiken tarvittavan kulunvalvonnan ja murtohälytysjärjestelmän päivittäiseen ylläpitoon sekä käyttöön liittyvän toiminnallisuuden.
Sovelluksiin sisältyy myös hälytysgrafiikka ja valvomo-ohjelmisto. Perussovellukset ovat monipuolisesti laajennettavissa lisäohjelmisto-osuuksilla.”

Murtoilmaisimien silmukkakortit
1065 I/O-korttia käytetään murtohälytysjärjestelmän murtoilmaisimien määrän laajentamiseen. Kortti sisältää 16 valvottua silmukkatuloa ja 4 O/C-ulostuloa. Liitäntä paikallisohjaimeen RS485-väylän avulla. Kortin silmukka- ja ulostulolukumäärää voidaan laajentaa kahdella lisäkortilla.

komponenttien kahdennusta.

Ohjelmistolaajennukset
GMS-ohjelmistoa voidaan laajentaa työasemaohjelmistojen lisäksi mm. seuraavilla
ohjelmisto-osuuksilla:
• HRM-liityntä
• Vieraskirja
• ID-kortin luontiohjelmisto
• Asiakaskohtainen raportointi
• Sähköpostiliityntä
• Vartijakierros
• DVR-integraatio
• Henkilölaskuri
• Web-käyttöliittymä jne.

Lisäkortit asennetaan silmukkakortin lisäkorttipaikkoihin.
· 1050-003, 8 releen lisäkortti
· 1050-004, 16 valvotun silmukan lisäkortti

Käyttöpaneelit
Käyttöpaneeleita käytetään
murtohälytysjärjestelmän
alueiden ohjaukseen.
Paneeliin voidaan myös liittää ulkoinen lukija henkilön
tunnistamiseksi.
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GPRS-liikennöinnillä.

GMS Enterprise

GMS Enterprise on ratkaisu asiakkaalle, joka tarvitsee yli 100 paikallisohjainta. Enterprise tukee 10 000 RTU-paikallisohjainta. Ohjelmistoon voidaan liittää 32 työasemaa ja
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• henkilölaskuri • asiakaskohtainen raportointi
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• 1067-CRI, kahden oven lukijaliitäntäyksikkö, sisältäen kaksi Wiegand tai
MagStripe–lukijaliitäntää, 8 valvottua
tuloa ja 4 relelähtöä

Lukijoita voidaan oven avauksen lisäksi luontevasti käyttää myös murtoilmaisimen ohjaukseen. Järjestelmä tukee yleisesti käytössä olevia lukijateknologioita kuten Mifare,
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GPRS-liikennöinnillä.

GMS Enterprise

GMS Enterprise on ratkaisu asiakkaalle, joka tarvitsee yli 100 paikallisohjainta. Enterprise tukee 10 000 RTU-paikallisohjainta. Ohjelmistoon voidaan liittää 32 työasemaa ja
tarvittaessa ohjelmisto laajenee ala-palvelimiin, joilla jokaisella voi olla omat työasemansa, yhteensä 1056 kpl. Enterprise tukee myös palvelimen ja kriittisten liikennöinti-

GMS:n käyttöoikeuksien hallinta sisältää todella

• HRM-liityntä • vieraskirja • ID-kortin luontiohjelmisto
• henkilölaskuri • asiakaskohtainen raportointi
• sähköpostiliityntä • vartijakierros • DVR-integraatio
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Kulunvalvonta
+
Murtohälytys
+
Videovalvonta

”Turvallisuustarpeiden mukaan erinomaisesti skaalautuva kokonaisuus mahdollistaa entistä tehokkaammin paikallisen toiminnan turvaamisen.”

• 1067-CRI, kahden oven lukijaliitäntäyksikkö, sisältäen kaksi Wiegand tai
MagStripe–lukijaliitäntää, 8 valvottua
tuloa ja 4 relelähtöä

Lukijoita voidaan oven avauksen lisäksi luontevasti käyttää myös murtoilmaisimen ohjaukseen. Järjestelmä tukee yleisesti käytössä olevia lukijateknologioita kuten Mifare,
Idesco Mikrolog, HID, standardit Wiegand-rajapintaiset lukijat jne.

dennusta; käytössä olevan Campus–palvelimen rinnalla voi toimia Hot Standby –palvelin,
joka aktivoituu käyttöön varsinaisen palvelimen vikaantuessa.

Tulot ja
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laajennus

Lukijaliitäntäyksikköä käytetään oviympäristön lukijan ja ovikoskettimien liittämiseen sekä
lukon ohjaukseen. Liitäntäyksiköitä on kahta mallia. Lukijaliitäntäyksikkö liitetään paikallisohjaimeen RS485-väylän avulla.
• 1064-CRI, yhden oven lukijaliitäntäyksikkö, sisältäen yhden Wiegand tai MagStripe–lukijaliitännän, 4 valvottua tuloa,
yhden OC-lähdön ja yhden relelähdön

Tarvittaessa järjestelmää, joka tukee useita toimipisteitä tai paikallisohjainten lukumäälisohjainta. Ohjelmistoon voidaan liittää 32 työasemaa ja tarvittaessa ohjelmisto laajenee
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GSM-varmistus

GMS
Base Station

valtakunnallisten tai kansainvälistenkin

Paikallisohjain integroi kulunvalvonnan ja murtohälytysjärjestelmän toiminnot yhteen laitteeseen. Paikallisohjaimet tekevät ohjaus- ja valvontapäätökset itsenäisesti annettujen parametrien mukaisesti. Kulunvalvontaominaisuuksien lisäksi se sisältää täydellisen murtohälytysjärjestelmätoiminnallisuuden. Paikallisohjain on myös integroitavissa videovalvontajärjestelmään
saumattoman toiminnallisuuden takaamiseksi. Tyypillisesti paikallisohjain liitetään yrityksen
normaaliin ATK-verkkoon tapahtumien siirtämiseksi GMS -ohjelmistolle.

voidaan liittää 2 täysillä ominaisuuksilla varustettua paikallisohjainta.

kulunvalvontaan integroidut videoval-

monipuoliset määritysmahdollisuudet.

Paikallisohjaimet

käyttö tapahtuu PC-laitteelta, joka toimii samalla järjestelmän palvelimena. Järjestelmään
OPTIO

Hälytysvalvonta

GMS sisältää valmiina ominaisuuksinaan

Järjestelmä soveltuu yhtä

”GMS on Asiakas/Palvelinsovellus, joka integroi asiakkaan turvallisuusjärjestelmät yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Ohjelmisto skaalautuu asiakastarpeen mukaan etätoimipisteiden lukumäärän ja ohjelmaominaisuuksien osalta. Jokainen ohjelmiston kolmesta perustyypistä sisältää kaiken tarvittavan kulunvalvonnan ja murtohälytysjärjestelmän päivittäiseen ylläpitoon sekä käyttöön liittyvän toiminnallisuuden.
Sovelluksiin sisältyy myös hälytysgrafiikka ja valvomo-ohjelmisto. Perussovellukset ovat monipuolisesti laajennettavissa lisäohjelmisto-osuuksilla.”

Murtoilmaisimien silmukkakortit
1065 I/O-korttia käytetään murtohälytysjärjestelmän murtoilmaisimien määrän laajentamiseen. Kortti sisältää 16 valvottua silmukkatuloa ja 4 O/C-ulostuloa. Liitäntä paikallisohjaimeen RS485-väylän avulla. Kortin silmukka- ja ulostulolukumäärää voidaan laajentaa kahdella lisäkortilla.

komponenttien kahdennusta.

Ohjelmistolaajennukset
GMS-ohjelmistoa voidaan laajentaa työasemaohjelmistojen lisäksi mm. seuraavilla
ohjelmisto-osuuksilla:
• HRM-liityntä
• Vieraskirja
• ID-kortin luontiohjelmisto
• Asiakaskohtainen raportointi
• Sähköpostiliityntä
• Vartijakierros
• DVR-integraatio
• Henkilölaskuri
• Web-käyttöliittymä jne.

Lisäkortit asennetaan silmukkakortin lisäkorttipaikkoihin.
· 1050-003, 8 releen lisäkortti
· 1050-004, 16 valvotun silmukan lisäkortti

Käyttöpaneelit
Käyttöpaneeleita käytetään
murtohälytysjärjestelmän
alueiden ohjaukseen.
Paneeliin voidaan myös liittää ulkoinen lukija henkilön
tunnistamiseksi.

GMS
on ratkaisu
turvallisuuden hallintaan

Niscayah - turvallisuutta yli odotusten
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa
Niscayah on yhtiö, joka toteuttaa turvallisempaa maailmaa yhteistyössä
asiakkaidensa ja yhteistyökumppaniensa kanssa. Haluamme olla turvallisuudessa aina ja kaikkialla halutuin kumppani – yhtiö, jonka toiminnalle odotukset ylittävät suoritukset antavat leiman. Näihin tavoitteisiin pyrimme arvojamme Innovation, Trust ja Empowerment noudattaen ja vaalien.
Teknologialähtöinen keskittymisemme yritysturvallisuuteen tähtää
asiakkaidemme päivittäisten toimintojen jatkuvuuden varmistamiseen
ja turvallisuusinvestointien toimivuuteen kustannustehokkaasti myös
tulevaisuudessa.
Vahvuutemme perustuu ratkaisukeskeiseen eri toimialojen yksilölliset
tarpeet huomioivaan toimintatapaan,

jonka lähtökohtana on asiakkaidemme todellisen tilanteen, liiketoiminnan ja erityistarpeiden ymmärrys.
Yhtiöllämme on Suomessa yli 20vuotinen historia. Erilaisten kehitysvaiheiden ja muutosten siivittämänä
yhtiöstä on kasvanut vahva ja itsenäinen yritysturvallisuuden kokonaisratkaisujen osaaja.

Niscayah Oy
PL 47, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Kumpulantie 13 B, 00520 Helsinki, Puhelin: 020 4705, www.niscayah.fi
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