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HSYCO ADGANGSKONTROL SYSTEM 
Beskyttelse af personer og ejendom er et nøglekrav i både professionelle- og bolig miljøer. En effektiv 

adgangskontrol til strukturering af beboere, medarbejdere, kunder og besøgende er kritisk i en integre-

ret sikkerhedspolitik.  

HSYCO Access Control tillader dig at administrere og sikre sikkerheden for mennesker og giver både 

overblik og administration af brugerprofiler, hvor der er behov for sikkerhed (kontorer, parkeringsplad-

ser, indkøbscentre, hospitaler, hoteller, ejerlejligheder mv.) og holder styr på hvor, hvem, hvornår og 

hvor mange gange en adgang er blevet benyttet. Desuden giver systemet komplet administration af 

adgangskort/keyfobs/tastatur adgang direkte fra samme brugerinterface. 

 
 

HSYCO Access Control kan fungere som enkeltstående system eller som delsystem integreret med an-

dre systemer til f.eks. styring af lys, video-overvågning, tyverialarm og klima kontrol osv. 

HSYCO Access Control kan desuden installeres på eksisterende Mobbis Alarms Manager systemer. 

Som i Alarms Manager er betjeningen af Access Control karakteriseret ved en enkel og intuitiv bruger-

grænseflade, web baseret, tilgængelig lokalt og via internet/mobilnet fra enhver enhed med en mo-

derne webbrowser. 

Access Control er velegnet til både små og store installationer, både til boligformål og til professionel 

anvendelse.  

http://www.mobbis.com/


 
 

Team Mobbis 

+45 3325 5858 

 

www.mobbis.com 

info@mobbis.com 

 

Betjening 
HSYCO Access Control er intuitiv, let at installere og anvende. Access Control systemet giver mulig-

hed for administration af adgangstilladelser- metoder og fuld overvågning af adgang i realtid. 

 

User Groups 
User Groups angiver adgangsregler i en ugeplan for brugere tilknyttet én eller flere grupper 
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Users 
Brugere med adgang til ét eller flere områder angives under Users. For hver oprettet bruger kan der 

angives en udløbsdato og adgang kan manuelt slås til eller fra 
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Door Status 
Door Status giver en oversigt over tilstanden for samtlige tilsluttede dørkontrolenheder. Fra billedet 

kan desuden manuelt gives adgang 
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Log 
Loggen giver en oversigt over samtlige hændelser. Loggen kan sendes til valgfri email modtager. 
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Configuration 
Definerer de adgangskontrolenheder der findes i hvert område. Administrerer brugere med tilladelse 

til at anvende systemet. Funktionen Backup giver adgang til det sidste gemte backup og foretager 

sikkerhedskopiering af den aktuelle konfiguration 
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