
Integrált beléptető- és  
munkaidő-nyilvántartó rendszer
A Predor egy magyar fejlesztésű, integrált, nagyvállalati rendszer. 

A telepített biztonsági rendszerek eseményeit egyetlen szoftveres 

felületen kísérheti figyelemmel.



A Predorról

A verziókvetés annak ellenére ingyenes, hogy folyamatosan bővítjük a rendszer 
funkcionalitását a több, mint 1000 felhasználónk visszajelzései alapján.

Testreszabás, egyedi fejlesztés

Bármilyen egyedi igényt meg tudunk valósítani, ügyfeleink számára testre szab-
juk vagy bővítjük a rendszer funkcionalitását. A Predor könnyedén integrálható 
bármilyen bérszámfejtő programhoz.

A Predor egy integrált beléptető- és munkaidő-nyilvántartó rendszer, melyet kö-
zép- és nagyvállalatok számára fejlesztettünk. A legnagyobb Predor rendszerek 
felhasználószáma meghaladja az 5000 főt.

Bármilyen biztonsági esemény monitorozható a Predor szoftveres felületén.

• Belépési események

• Munkaidő-adatok

• Kameraképek

• Tűzriasztások

• Behatolási jelzések

• Őrjáratok eseményei

• Gépjármű behajtások



Predor Sentinel ajtóvezérlő

FŐBB TULAJDONSÁGOK

•     Önálló vagy szerveres működés

•    130 000 esemény és 40 000 azonosító tárolás

•    A vezérelt ajtók száma szabadon konfigurálható – maximum 4 ajtó egyirányú

vagy 2 ajtó kétirányú vezérlése

•    Automatikus hálózatfelderítés

•    Predor intelligens tápegységgel szerelve ütemezett akkumulátor tesztelés

•    2 db programozható bemenet

•    2 db programozható relés kimenet

•    Fokozott biztonságú tűz és szabotázs bemenetek





Mobilalkalmazás

Ingyenes mobilalkalmazásunk segítségével bármikor,  

bárhonnan figyelemmel kísérheti munkavállalói tevékenységeit,  

cégének biztonságos működését.

A Predor mobilalkalmazás segítségével...

•     láthatja a riasztásokat

•     kezelheti telefonján az evakuációs listát

•     böngészheti az eseménylistát

•     megtekintheti a személyek tartózkodási helyét

•     letilthat személyeket egy mozdulattal

•     távolról is nyithat vagy lezárhat ajtókat
 

RIASZTÁSOK

Kérhetünk értesítést többek között erőszakos behatolás vagy ajtó kitámasztása

esetén, sőt akkor is, ha illetéktelenek próbálnak eltulajdonított kártyával  

vagy az olvasó szabotálásával bejutni az épületbe.

KI HOL TARTÓZKODIK?

Bármikor, bárhol könnyedén ellenőrizheti, hogy ki nem érkezett még meg.

Listázhatja a személyek tartózkodási helyét helyiségek vagy személyek szerint is.

EVAKUÁLÁSI LISTA

Tűz esetén fényképes evakuálási listát generálunk. A gyülekezőponton  

az applikáció segítségével gyorsabban kideríthetjük, hogy ki van még  

esetlegesen veszélyben. 

TÁVOLI VEZÉRLÉS

Bármelyik ajtót biztonságos csatornán keresztül vezérelheti mobiljáról,  

vagy ellenőrizheti az ajtó üzemmódját, megfelelő működését



Kamera

AUTOMATIZÁLT FELVÉTELKÉSZÍTÉS

A kártyaolvastatásokról automatizáltan fénykép vagy videófelvétel rögzíthető. 

Könnyedén visszakereshető bármely eseményről készült felvétel, így megelőzheti  

a kártyákkal történő visszaéléseket.

RIASZTÁSOK KEZELÉSE

Riasztáskor az érintett átjárót figyelő kamerák képe automatikusan megjelenik, 

valamint a riasztás pontos helyét térképen jelezzük, így a biztonsági személyzet 

hatékonyabban reagálhat.

Funkcióbemutató videó

https://www.predor.hu/Video/Riasztas


Tetszőleges őrjárat útvonalakat hozhat létre a beléptetőrendszer olvasóiból.
Az őrök saját belépőkártyájukat használhatják, nincs szükség drága 
adatgyűjtőkre, nem kell külön ellenőrzőpontokat létrehozni. 

Az őrjáratokról részletes riportok készülnek. Sőt, az aktuális őrjárat valós időben
is követhető. A beütemezett őrjáratok automatikusan elindulnak, erről az őrök 
figyelmeztetést kapnak.

KÖVETÉS  

A kijelölt személyt folyamatosan szem-

mel tarthatjuk egy külön ablakban. 

Minden egyes kártyaolvastatásakor  

az adott helyiséget figyelő kamera  

élőképe jelenik meg.

Funkcióbemutató  

videó

https://www.predor.hu/Video/Kovetes


Parkoló menedzsment

A rendszámfelismeréssel kombinált, automatizált gépjármű beléptetés  
nem csak gyors, de megbízható is. 

Logisztikai központok, szállítmányozó cégek, parkoló létesítmények számára  
testreszabható megoldásokat kínálunk. 

Speciális járműkezelés



•     Tűzjelzés esetén automatikusan evakuálási listát generál 
  a rendszer a tűzjelzés pillanatában bent tartózkodó személyekről. 

•     Ezt automatikusan el is küldi e-mailben a megfelelő személyeknek.

•     A listán felül a mobilalkalmazásban és a kliensszoftverben valós időben is
 láthatjuk a legfrissebb helyadatokat.

•     Épületenként végezhető az evakuáció, ráadásul több is futhat párhuzamosan, 
 a listák nem keverednek össze.

Tűz, vagy egyéb vészhelyzet esetén az érintett épületet kiürítik, a gyülekezőpon-
ton pedig a lehető leggyorsabban ki kell deríteni, hogy maradt-e valaki  
az épületben. 

KATASZTRÓFATERVEK

Fokozottan védett épületek esetén fel 
kell készülni különböző vészhelyzetek-
re, akár fegyveres támadásra is.  
Szükség esetén az előre konfigurált 
tervek valamelyikét azonnal aktiválhat-
juk manuálisan vagy automatizáltan. 
Például lezárhatjuk a támadó útját,  
a menekülési útvonalakat pedig  
szabaddá tehetjük.

Funkcióbemutató videó

https://www.predor.hu/Video/Evakuacio


Munkaidő-nyilvántartó modul

„A jelenlét nem egyenlő a munkaidővel.”



Hatékonyságnövelés a Predorral

SZABÁLYTALANSÁGOK EGYSZERŰ LISTÁZÁSA

Beállíthatja, hogy az előző napi késők listáját küldje el a 

rendszer e-mailben a részleg vezetőjének.

 

EGY KATTINTÁSSAL LEHÍVHATÓ RIPORTOK

Mentse el a túlórákat, munkaidő egyenlegeket összesítő 

részletes riportokat, hogy a jövőben egy kattintással 

elkészíthesse a kimutatásokat.  

 

AUTOMATIKUS MŰSZAKFELISMERÉS

A rendszer a mozgásadatok alapján illesztési algoritmus 

segítségével műszakba sorolja a munkavállalókat.

SZEMÉLYRE SZABHATÓ JOGCÍMBEÁLLÍTÁS

Ugyanarra a területre belépve a beosztottnak szünetet, a 

vezetőnek munkaidőt könyvelhet a rendszer automatikusan. 

 

KIKÜSZÖBÖLHETŐ VISSZAÉLÉSEK

Személyekre, időintervallumokra szűrve megtekintheti az 

olvastatásokról készült kameraképeket és videókat. 

 

IDEIGLENES KÁRTYÁK

Otthon felejtett azonosító, akkor egy néhány másodperc 

alatt kiadható ideiglenes kártya segítségével a munkaidő 

adatai valósak lesznek erre a napra is.  

 

KÖNNYEN ÁTHIDALHATÓ DOLGOZÓI MULASZTÁSOK 

Hiányzó távozás esemény esetére beállítható, hogy a 

munkaidő meddig számolható el. Bármilyen munkaidő adat 

manuálisan módosítható utólag, ha szükséges.



Áttekintő riportok

DOLGOZÓK HAVI AKTIVITÁSA 

Ez egy áttekintő riport, melynek minden cellája, fejléce és a név oszlop elemei 

linkként működik. Egy cellára kattintva lehívhatjuk az illető napi riportját, ahol az 

adatait szerkeszthetjük is. Szűrhetők a szabálytalanságok, munkaidő sértések.

DOLGOZÓK NAPI AKTIVITÁSA 

Az egyes dolgozók napi tevékenysége színes idősávokon jelenik meg, így azonnal 

láthatók a késések, a törzsidősértések, a nem fizetett tevékenységek, a szünetek 

és a túlórák. Átugorhatunk a dolgozó részletes napi riportjára is.



PDF JELENLÉTI ÍV 

A jelenléti íven szereplő oszlopokat 

tetszés szerint megválaszthatja, 

továbbá testre szabhatja a jelenléti 

íven megjelenő adatokat is. Aláírható 

PDF jelenléti ívet generál a rendszer. 

A jelenléti ív automatizáltan kiküldhető 

e-mailben is, vagy kzvetlenül a hálózati 

meghajtóra menthető.

Funkcióbemutató videó

RÉSZLETEZŐ RIPORTOK

Változatos, tetszőlegesen konfigurálható és módosíthat riportokat generál a 

rendszer, melyeket Excel táblázatként exportálni is lehet. Ezekben bármilyen 

munkaidő adat, szabálytalanság listázható, összegezhető.

A részletező riportokon az adatok jeletős része manuálisan szerkeszthető, ha 

valamilyen dolgozói mulasztás miatt valótlanok lennének.

A riportok könnyedén elmenthetők, 

így a későbbiekben egy kattintással 

lehívhatja azokat — mindig az aktuális 

időszakra.

https://www.predor.hu/Video/Munkaido


MOBIL BIOMETRIKUS TERMINÁL

• Hordozható kivitel

• Érintőképernyős kijelző

• RFID kártyaolvasó

• Suprema ujjlenyomat-olvasó

• Wi-Fi támogatása

• Önálló működés

• „Blokkolás” bárhonnan

WEBES FELÜLET

•     A munkavállalók csak saját

 munkaidő-adataikat láthatják

•    Igényelhetnek szabadságot

•    Távoli munkát jegyezhetnek be 

  bárhonnan, akár mobilról is

•    A vezetők csak saját beosztottaik

adatait láthatják, illetve akár mű-

szakba is sorolhatják őket

•    A vezetők elbírálhatják a beosztot-

 taik szabadságigényeit, távoli  

 munka bejegyzéseiket Távoli munka bejegyzés
Szabadságigénylés

JOGCÍMKEZELŐ TERMINÁL

•     99 egyedi jogcím

•     Érintőképernyős kijelző

•     Beépített, titkosítható olvasóval 

is rendelhető

•     Szünetmentesített

•     Átmenetileg önálló működés is

•     Testreszabható, grafikus felület



További előnyeink

Teljes mértékben magyar fejlesztés. Bármilyen bérszám-
fejtő vagy vállalatirányítási rendszerrel integrációt tudunk 
megvalósítani. Egyedi igények esetén testre szabjuk  
a rendszert. 

Ingyenes szoftverkövetést biztosítunk! Nincsenek rejtett 
költségek, havi vagy éves díjak.

Vállaljuk a teljes biztonságtechnikai rendszer tervezését, 
kiépítését, karbantartását. Tapasztalt szakembereink 
ingyenes helyszíni konzultáció során megtalálják  
az optimális megoldást az Ön számára.

A Predor beléptetőrendszer biztonsági szintje kiemelkedően 
magas, az azonosítók másolásvédettek, és a kommunikáció 
minden csatornán titkosított.

A Predor rendszer automatizált riportjai, innovatív 
funkciói nagy mértékben leegyszerűsítik az üzemeltetők, 
a HR vezetők, a könyvelők, az őrszolgálat és az egyéb 
adminisztrátor munkatársak munkáját.

A grafikus felületek segítik a gyors és egyszerű kezelést. 
Kivitelező kollégáink a telepítés után részletes  
oktatást tartanak.

Az ország bármely pontján állunk rendelkezésükre.  
Írjon nekünk, és szakembereink rövid időn belül felveszik  
Önnel a kapcsolatot.



 

További információért látogasson el weboldalunkra.

         www.predor.hu

https://www.predor.hu

