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Advisor Advanced



Murtohälytin integroidulla kulunvalvonnalla

Advisor Advanced huolehtii kaikista turvallisuustarpeista toimistolla, myymälässä ja 
teollisuudessa, jotta voit itse keskittyä kaupankäyntiin. Käytä järjestelmää yksinään 
tai osana integroitua kulunvalvontaratkaisua, jossa on mukana UTC Fire & Security:n 
videovalvonta ja paloturvallisuus.

Mukauta järjestelmä helposti asiakkaan tarpeisiin integroidulla kulunvalvonnalla ja SBSC-
todistuksella, mahdollisuudet jopa 3 hälytysluokkaan.

Advisor Advancedin murtohälyttimien ja kulunvalvonnan saumaton integroituminen antavat 
sekä asiakkaalle, että asentajalle kilpailukykyisen ja kustannustehokkaan ratkaisun. 

Helppo käsitellä ja asentaa 
Mikään liiketoiminta ei ole toisensa kaltainen, ja juuri 
siksi järjestelmämme on helppo mukauttaa tarpeillesi 
sopivaksi.

Advisor Advanced on nopea ja yksinkertainen asentaa, 
ja sitä voidaan helposti laajentaa kun tulee tarve 
lisäturvallisuudelle tai lisätiloille. UTC Fire & Security 
auttaa löytämään parhaan ratkaisun tarpeillesi ja 
budjetillesi, sekä neuvoo järjestelmän määrittämisessä  
ja käytössä.

Advisor Advanced kattaa kaikki tarpeet pienistä 
myymälöistä ja toimistotiloista korkean turvallisuustason 
tiloihin, jopa SBSC hälytysluokkaan 3. 

Loppukäyttäjälle, joka saa kulkukortin, on olemassa 
ilmainen ohjelmisto ATS8520, joka on yksinkertainen 
ja taloudellinen ratkaisu käyttäjäkäsittelyä varten, sekä 
joustava ja helppo yhdistää UltraSync-pilvipalvelun kautta.

Tämä yksinkertainen oviratkaisu mahdollistaa 
ovitapahtumien käsittelyn ja valvonnan yksinkertaistetun 
valikon kautta. Ohjelma ja kalenteri voidaan jakaa 
suoraan tilalle, alueelle ja oviryhmille.

Kustannustehokas ovivalvonta muodostetaan 
väylänlukijoiden kautta, ja siitä on mahdollista laajentaa 
tehokas ja monipuolinen kulunvalvonta milloin tahansa, 
kattamaan jopa 56 ovea.

Laiteohjelmiston päivitys voidaan suorittaa heti 
keskuskortin USB-yhteyden USB-tikulla, ilman PC:tä. 
UltraSyncin kautta päivitykset voidaan tehdä etänä, mikä 
vähentää huomattavasti teknikkojen tarvetta paikan päällä.

Erilaiset kommunikointivaihtoehdot, sisäänrakennettu IP, 
integroitu GSM/GPRS ja samoilla kokoonpanoasetuksilla.
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Laajen-
nukset

ATS608 
ATS624
ATS626
ATS1810
ATS7200N
ATS7700

ATS608

v
Kommunikaatio

Hälytyksen vahvistus

Ohjelmisto

Väyläyhteydet

Langattomat laitteet 
868 MHz Gen2:lle

Advisor Configurator
Kokoonpano ja etäpalvelut

RS485

RS485

IP

RS485

Advisor Management
Ensisijainen

ATS1500A

ATS3500A 

ATS4500A

Kulunvalvonta

PIRcam

Lukija/kortti Laajennus Radio-
vastaanotin

RS485-
yksiköt

RS485 > IP  
> RS485

Ohjaus-
paneeli

Ääni-ja 
hälytyksen-
vahvistus 

TruVision OH

Mobiili-
sovellus
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Advisor Advanced – Uusi sukupolvi x500

Integroitu turvallisuusratkaisu



Integraatio videolla
TruVision nauhoittaja, TVN21, 22, 11, 71/
TVR15, 45, voidaan integroida Advisor 
Advancedin avulla, jotta järjestelmää 
saadaan laajennettua uusilla toiminnoilla. 

•	 Äänitys	ja	valvonta
•	Tapahtuman	ilmoitus	hälytysjärjestelmästä
•	Tallenteen	näyttö	hälytystilanteessa
•	PTZ-kameroiden	ohjaus	

Joustavuus ja mukavuus

Advisor Advanced on hybridijärjestelmä, joka voidaan asentaa laajan 
valikoiman ilmaisimien kanssa, sekä kiinteästi että langattomasti.

Kaikki Advisor Advancedin komponentit ovat tyylikkäästi ja hienostuneesti 
suunniteltu. 

Hälytyksen varmistus
Langaton IR-ilmaisin sisäänrakennetulla kameralla, yhdistettynä 
Advisor Advancediin on nykyaikainen ja joustava ratkaisu hälytyksen 
varmistamiseen. Kaikentyyppisiin järjestelmiin, suuriin ja pienempiin, on 
nyt mahdollista saada nopea pääsy hälytyksen kuvasarjaan, jotta tilanne 
voidaan arvioida ja toimia nähdyn tiedon ulkopuolella. Kuvien siirto yhdessä 
hälytyksen kanssa, auttaa hälytyskeskuksen henkilökuntaa toimimaan ja 
valitsemaan oikeat toimenpiteet nopeammin.

Kamerailmaisin antaa hälytyskeskukselle korvaamattoman työkalun, jolla 
voidaan tehokkaasti priorisoida tapahtumia ja kohdentaa toimia. 

Advisor Advanced voidaan varustaa 2-suuntaisella 
äänimoduulilla, jotta hälytyskeskuksen toimijat voivat kuunnella/puhua 
paikalla olevan henkilön kanssa ja vahvistaa henkilöllisyyden hälytyksen 
jälkeen. 

OH
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TruVision-kamera

Hälytyskeskus – OH-vastaanotin 1 

TVRMobile

E-posti

TruVision Navigator

TruVision videonauhoitus – OH-
vastaanotin 2

Interlogix IP-paneeli – OH

Advisor Advanced – Luo uusia mahdollisuuksia

•	 Merkitse	video
•	 Näytä	häly-	
tyksen	tallenne

•	 Näytä	tapahtumat
•	 Etsi	tapahtumia

•	 Push-ilmoitukset
•	 	Hälytystapahtumat		

kuvalla

•	 Tapahtumaviestit
•	 Kamerakuva

•	 Äänitys	(OH	&	videonauhoitus)
•	 Lähetä	tapahtumat	OH-protokollan	kautta
	 -	“O”-tapahtumat	(yhteyden	katkaisu)
	 -	“C”-tapahtumat	(yhdistäminen)
	 -	“A”-tapahtumat	(hälytys)

•	 	Trigga	PTZ-
esiasetukset

•	 Trigga	ulostulot
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Ensisijainen järjestelmä – Advisor Management

Advisor Management antaa Advisor Advancedille mahdollisuuden integroitua 
helposti murtohälyttimien, kulunvalvonnan, videovalvonnan ja palohälyttimien 
kanssa ensisijaiseksi järjestelmäksi.

Yhdellä liitännällä, jolla hallinnoidaan käyttäjiä sekä käyttöoikeuksia, on 
mahdollisuus rekisteröidä ja tallentaa kävijät, laatia raportteja ja käsitellä 
tehokkaasti kaikkia tapahtumia.

Advisor Management yhdistyy 
saumattomasti kaikkien tuotteiden 
kanssa ja antaa selkeän kuvan koko 
turvallisuusjärjestelmästä.

•	 Organisaation	kartoitus	kunkin	osaston	
työnkulun ja järjestelmän käyttöoikeuksien 
kanssa. Yksinkertainen käyttäjien 
rekisteröinti ja selkeä näkymä käyttäjien 
olinpaikasta rakennuksessa sekä 
historiatiedot aiemmista vierailuista.

•	 Tehokas	hälytyksenkäsittely	ja	tapahtumien	
kontrollointi paikan päällä.

•	 Raporttejen	luominen	analyysia	varten.

•	 Hallinnointi	ja	valvominen	paikan	päällä	
tai etänä. Kaikki murto- ja palohälyttimistä 
kulunvalvontaan ja videovalvontaa.
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Luotettavaa turvallisuutta

Advisor Advanced on olemassa kolmena eri versiona, ATS1500A, ATS3500A ja ATS4500A, 
mikä antaa mahdollisuuden jopa 512 kiinteälle/langattomalle alueelle ja jopa 1000 käyttäjälle. Täysi 
tuki hälytysluokan 3 ilmaisimille, kuten DD100-sarjalle, kolminkertainen tasapainotus hälytysten 
peittämiseen. 

Turvallinen yhteys UltraSync-pilvipalveluun vakiinnutetaan automaattisesti, ilman netin konfigurointia, 
mikä säästää aikaa ja arvokkaita resursseja. Kokemuksemme yhdistettynä laadukkaisiin integroituihin 
turvallisuusjärjestelmiin ja luotettavuus mahdollistavat sen, että asiakkaamme voivat kohdata uudet ja 
nykyaikaiset turvallisuushaasteet.

Advisor Advanced on yhteensopiva laajan valikoiman standardisoitujen savunilmaisimien, 
magneettikorttien, isku- ja seismisten ilmaisimien kanssa, joten se on usein ykkösvalinta 
vähittäiskaupassa, pankkisektorilla sekä teollisuus- ja korkean turvallisuuden tiloissa.

Liiketunnistin 
peitolla
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Nykyaikainen pilvipalvelu, joka on helppo ottaa käyttöön.

Käytä nettiselainta saadaksesi kokonaiskuva kaikista asennetuista ja yhdistetyistä 
järjestelmistä	ja	kontrolloi	hälytyspalveluja.	Hälytyskeskuksen	valinta	tehdään	suoraan	
UltraSyncissa.

Älykäs, turvallinen ja joustava pilvipalvelu UltraSync tarjoaa runsaasti toimintoja, kuten 
push-ilmoitukset sovellukseen, turvallisen ja valvotun yhteyden hälytyskeskukseen, 
etäohjauksen, raportoinnit ja paljon muuta.configuration required  

Tehokas asennus ja huolto 
ja palvelu
UltraSyncin avulla voit nopeasti 
yksinkertaisesti konfiguroida kaikki 
järjestelmän yksiköt ennen asennusta. 
Mitä tulee huoltotöihin, teknikko 
on jo täysin tietoinen UltraSync-
järjestelmästä.

Raportit yhdellä klikkauksella

Katso yksityiskohtaisista raporteista, 
miten järjestelmää käytetään ja mitkä 
laitteet ovat yhdistettyinä. 

Käytä tietoa kohdennettuun lisämyyntiin 
tai katsoa keihin asiakkaisiin pitää ottaa 
yhteyttä toiminnan tarkastamiseks. 

Turvallinen yhteys…
Tiedon salaaminen ja turvallinen 
yhteydenpito netissä ovat itsestäänsel-
vyyksiä, joten UltraSyncilla on salattu, 
end-to-end ratkaisu. UltraSyncin avulla 
sinulla on aina turvallinen yhteys. 

… käsissäsi 
Käyttäjätietoja tai järjestelmän 
kokoonpanoja ei tallenneta pilveen, 
mikä takaa yksityisyyden ja suojaa 
asiakastiedot.

UltraSync pitää asiakastietoja 
turvassa paikallisessa yksikössä tai 
etäohjelmassa. Joten sinulla on ohjat 
käsissäsi…

Tietoliikenne ilman viivettä 
Tiedonsiirto pisteestä verkkoon on 
se, mikä merkitsee. UltraSync tarjoaa 
tiedonsiirtoa ilman viivettä korkean 
suorituskyvyn verkossa.

Turvallinen yhteys UltraSyncin kanssa
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Toistuvat tulot

Rauha ja turva

Kotiautomatisointi,
turvallinen	yhteys,
tietojen	eheys,
push-ilmoitukset,
helppokäyttöisyys

Kuinka voin etäohjata 
kotiani?

Etäyhteys Advisor Configuratorilla, ATS855x,
etäohjaus ja asiakastuki ilman tarvetta konfiguroida 
nettiä tai tietää IP-osoitetta.

Rakennettu tehokkaalle tietoliikennelaitteelle sisältäen etäasennuksen ja palvelun 
sekä turvallisen ja luotettavan hälytyksenlähetyksen.

Advisor Advanced – Kehitä kaupantekoasi

Asentaja

Plug	&	Play,
etäpalvelu,
täysohjaus,
integroitu	alusta,
yhteys	hälytyskeskukseen

Kuinka voin 
tienata?

Hälytyskeskus

Asiakaslähtöisyys

Tuki	24/7,	
diagnostiikka,	matalat
investoinnit	
infrastruktuurissa,
uusien	palvelujen	
kehittäminen

•	 Matalat	investoinnit
•		Luotettava	palvelu
•		Irtisanominen
•		Valvonta
•		Laitteista	riippumaton
•		Tapahtumaloki
•		Tilien	ja	palvelujen	
käsittely

Kuinka voin kasvattaa 
asiakaskuntaani?

Loppukäyttäjä

Mobiili-
sovelluk-
sella:

•	 Etäohjaus
•		Valvonta
•		Historia

•	 Push-ilmoitukset
•	 Video,	live	ja	tallennus
•		Sijainti-	ja	paikkapalvelut
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Advisor Configurator on tehokas työkalu hälytyskeskukselle

Yhä useammat hälytysjärjestelmät yhdistetään ammattimaisiin palveluntarjoajiin kuten hälytyskes-
kuksiin ja turvallisuusasentajiin. Nämä erikoistuneet yritykset tarjoavat valvontaa vuorokauden 
ympäri ja heillä on laaja tarjonta palveluja sekä jatkotoimenpiteitä, kuten järjestelmän kontrollointi ja 
etähallinta. Näin voit olla huoletta vuorokauden ympäri, viikon kaikkina päivinä.

UTC tekee yhteistyötä kattavan määrän nettiverkon kumppanien kanssa, jossa UltraSyncia 
käytetään	integroituna	ratkaisuna.	Näitä	ovat	Chiron,	AddSecure,	WebWayOne,	ESI,	MAS,	Azursoft	
ja monta muuta.

Kehitä palveluntarjontaa etäpalvelulla

•	 Advisor	Configuratorin	kautta	voidaan	luoda	erilaisia	
raportteja.

 Kokoonpanoraportit, kunnossapitoraportit tai vastaavat 
raportit voidaan kaikki luoda joko manuaalisesti tai 
automaattisesti aikataulun mukaan. 

•	 	Saadaksesi	koko	ohjauksen	käsiisi,	Advisor	Advanced	
(ja ATS Master) voidaan määrittää etänä ja 
diagnosoida kentällä.

  Advisor Configurator tarjoaa lisäpalveluja asiakkaillesi ja 
parantaa kustannustehokkuutta ja suorituskykyä. Saat 
kaikenkattavan näkymän ohjauksen tilaan, sisältäen tilat, 
alueet ja yhteydenpitoväylät. 

•	 	Valitsit	sitten	suorittaa	toiminnon	yhden	tai	useamman	
kerran, tai valitsit sitten yhden tai useamman 
ohjauspaneelin, aseta komento oppaan tai 
tuontiohjelman kautta helposti ja yksinkertaisesti. 

 Tapahtumaloki pitää sinut ajantasalla tehtävien tilasta ja 
tekee tehtävien luomisesta uudelleen yksinkertaista. Voit 
koko ajan seurata tehtävien tilaa. Tulokset voidaan kerätä 
raportiksi.

•	 	ATS8550	mahdollistaa	integroinnin useimpien 
ohjelmistojen kanssa hälytysten käsittelyä varten. 
Yksi klikkaus ohjelmistossa avaa ATS8550-liitännän, 
automaattinen yhdistys siihen ohjelmaan minkä olet 
valinnut. Jopa tehtävät, jotka yhdistyvät ohjelmistoon 
voidaan suorittaa kentällä. Integroituminen tekee kaikesta 
helpompaa.

Vähennä palvelun tarvetta paikan päällä.
Parempaa tietoa ja vastauksia.

Advisor Configurator

ATS85xx-ohjelmistoa käytetään  
konfiguroimiseen, diagnostiikkaan ja  
Advisor Advancedin (ja ATS Master- 
panelien) integroimiseen kentällä.  
Se tarjoaa etäpalveluja ja ylläpitomahdollisuuksia.

Tilan tarkastaminen, kunnossapito ja valvonta, voidaan 
suorittaa etäyhteyden kautta. 

ATS85XX-kaukosäädinohjelmiston avulla operaattorit ovat 
valmiita käsittelemään useita tapahtumia ja paneelit, jotka 
lisäävät ammattitaitoisten asiakkaiden palvelutasoa 
alhaisilla kustannuksilla.
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Advisor Advanced-paneler

ATS1500A (IP) ATS3500A (IP) ATS4500A (IP) ATS1000A (IP) ATS2000A (IP)

Hyväksyntä/	Luokka EN2/EN3 EN3 EN3 EN2 EN2

Kotelo* SM – MM – LP MM – LP MM – LM SM – MM – LP MM

Keskuksen alueet –kiinteät 8 8 8 8 8

Keskuksen Plug on-laajennuksen tulot 8 8 8 8 8

Max. kiinteät/langattomat tilat 32/32 128/128 512/512 32/32 64/64

Alue 4 8 64 4 8

Käyttäjät PIN/Kortti 50 200 1000 50 50

Käyttäjäryhmät 16 64 128 16 16

Tapahtumamuisti 4×1000+2×1500 4×1000+2×1500 4×1000+2×1500 4×250 4×250

Max käyttölaitteet/lukijat (RAS) 8 16 32 8 8

Max Laajennusyksiköt (DGP) 7 15 30 7 7

ATSx500A platform ATSx000A platform

Advisor Advanced perustoiminnot

•	 Integroitu hälytystoiminto ja 
kulunvalvonta jopa 512 tilalle, 64 
alueelle ja jopa 48 (ATS125x) 
älyovelle

•	 RS485 tietoväylä jatkuvalla äänellä 
jopa 32 painiketta/lukijaa (RAS) ja 
31 laajenninta (DGP)

•	 Älykäs ovikeskus 4 ovelle antaa 
kattavan kulunvalvonnan

•	 Kulunvalvonnan toiminnot 
sisältävät hälytyksenohjauksen, 
aikataulut, lukkotoiminnot, 
antipassbackin, käyttöoikeudet ja 
paljon muuta

•	 255 vapaata ohjelmoitavaa 
ulostuloa

•	 PSTN-takaisinsoitto valittavana
•	 2 tai 4 valvottua porttia, tuki 

kolmiulotteisia tasapainotuksia 
varten

•	 Ohjelmointi	ja	palvelut	PC:n	kautta,	
paikan päällä tai etänä

•	 Sisäänrakennettu USB yhteydessä 
PC:lle

•	 Tuki langattomille kamera-
ilmaisimille

•	 EN versiot: EN50131:2009 grade 3

* SM  = Pieni metallikotelo
 MM = Keskikokoinen metallikotelo 
 LM = Suuri metallikotelo
 LP  = Suuri muovikotelo
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