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Prístupový systém - zabezpečenie
a monitoring prístupov TV JOJ

Priestory budovy, v ktorej sídli TV JOJ sú denne prístupné asi 1000 
zamestnancom. Celkový odhad denných návštev však predstavuje 
až 2000 ľudí. 

Hlavným cieľom bolo navrhnúť a zrealizovať riešenie, ktoré dokáže 
zabezpečiť prehľad o vstupoch do budovy aj pri vysokej cirkulácii 
ľudí a zároveň poskytne možnosť zamedziť prístup do vyhradených 
priestorov nekompetentným osobám.

Cieľ projektu

Cieľ sme dosiahli kombináciou 
riešení Biometric na mieru spolu  
s výberom vhodných produktov.

02Riešenie prístupu
Ďalším zabezpečovacím prvkom pre vstup do priestorov sú turnikety vybavené RFID čítačkami, ktoré sú 
umiestnené za vstupnými dverami. Takto zabezpečené sú hlavné vchody, t.j. recepcia a zadný vchod a 
rovnako tzv. nákladný bočný vchod. Pridaním biometrického terminálu na meranie teploty sme zároveň 
vyhoveli požiadavke zadávateľa na zautomatizovanie tohto procesu.

01Riešenie zabezpečenia
Vstupy do sú zabezpečené elektronickým zámkom, ovládaným prístupovou kartou alebo cez softvéru 
Biometric AttendancePROW. Tento proces riadi kontrolér C3-200. Zodpovedná osoba má v reálnom 
čase prehľad o pohybe pri vstupoch. Všetky prístupvé body sú zabezpečené aj kamerovým systémom 
(dome kamera 5Mpix a tubusová kamera 5Mpix). Softvér AttendancePROW umožnil zadefinovať zóny, 
do ktorých bude povolený vstup len konkrétnym osobám alebo skupinám.



Riadenie prístupu

•  kontrolér C3-200

•  KR610 - RFID čítačka

Turnikety

•  turniket KD05 

•  turniket BOW-01 

•  turniket BOW-02

AttendanceProW

•  Prístupový systém

•  Zabezpečovací systém

•  Kamerový systém

Terminály

•  iFaceX TD - biometrický terminál

   s meraním telesnej teploty

Terminál iFaceX TDKontrolér C3-200RFID čítačka KR610Turniket KD05

Výhody riešení Biometric
Používateľsky priateľské rozhranie a ovládanie
Jednoduché rozšírenie a prispôsobenie novým potrebám
Možnosť vzdialeného prístupu k správe a kontrole dát
Implementácia Antipassback, ktorá bráni zneužitiu karty
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„V pred-covidovom období sme kvôli členitosti budovy a vysokému 
počtu osôb potrebovali prístupový systém a obnovenie kamerového 
systému. Spoločnosť Biometric nám pripravila riešenie na mieru 
a veľmi rýchlo a efektívne reagovala aj na hrozbu pandémie tým, že 
nám dodala terminály s meraním teploty a systém pre evidenciu 

covid passov.“   - Ing. Dezider Fischer, Technický riaditeľ TV JOJ -


