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ACCO – kestävä ratkaisu  

ACCO porttiohjaus ja kulunvalvontajärjestelmä sopii pienten ja 

suurten alueiden henkilö- ja ajoneuvovirtojen ohjaamiseen. 

Passiivi-RFID-pohjainen järjestelmä on luotettava, 

kustannustehokas ja pitkäikäinen ratkaisu kulunvalvontaan ja 

työaikaleimauksiin. Aktiivisiin RFID-tunnisteisiin verrattuna 

ACCO:n käyttämät tunnisteet ovat edullisia niin lyhyellä kuin 

pitkällä aikavälillä. 

 

 

 

 

 

 

Kasvaa tarpeiden mukaan 

ACCO – järjestelmä mahdollistaa valvottavan 

alueen joustavan muuttamisen. Järjestelmään 

voidaan lisätä ja poistaa valvonta-alueita, 

portteja, henkilöitä ja ajoneuvoja, henkilö- ja 

ajoneuvoryhmiä, tunnisteita ja kulku-lupia.  

Järjestelmän ylin taso, valvonta-alue, 

mahdollistaa erillisten valvontapalveluiden 

toteuttamisen yhdellä järjestelmällä. 

 

Kevyt käyttöönotto 

Ohjelmisto on operoijalle looginen ja helppo 

käyttää. Järjestelmän toimitukseen sisältyy 

koulutus.  

 

Asennuspalvelut 

Suunnittelemme ja toimitamme kaikki tarvittavat asennus-

palvelut ja tarvikkeet.  Suunnitelmassa huomioidaan alueen 

liikenne ja mahdollinen olemassa oleva infrastruktuuri, portit ja 

niiden ohjauslogiikat. 

 

 

Operoinnin vaihtoehdot 

ACCO kulunvalvontajärjestelmä voi olla täysin organisaation 

omassa hallinnassa mutta se sopii hyvin myös vartiointi-

palveluja tarjoaville yrityksille, jopa ilman omia ATK-palvelimia.  

Järjestelmällä voidaan hallita useita valvonta-alueita, joilla on 

omat ja erilliset toiminnot. Järjestelmän aktiivilaitteet: lukijat 

sekä tietokoneet kytkeytyvät standardiratkaisuilla verkkoon, 

joten voimme tarjota tarvittavan tietokonekapasiteetin myös 

palveluna.    

 

Kytkeytyy muihin sovelluksiin 

ACCO:n tapahtumatiedot voidaan kytkeä muihin, esimerkiksi 

henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan tietojärjestelmiin.  

Uutena ominaisuutena on ACCO-järjestelmän rajapinnat 

Tilaajavastuun palveluihin. 

 

 

 

Raportit 

ACCO-raportit voidaan siirtää joko pdf- tai excel-tiedostoina 

käyttäjän työasemalle.  

Verohallinnon tietopyynnöt voidaan tarkistaa ensin raportteina, 

jonka jälkeen raportti voidaan lähettää Tilaajavastuun 

palveluun.  
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ACCO  

vastaa kysymyksiin: 

- kenellä on kulkuoikeus, 

- kuka on kulkenut ja milloin, 

- kuka on alueella ja 

- missä henkilö on kulkenut. 

 

ACCO  

on tarkoitettu: 

- kulunvalvontaan, 

- työaikaleimauksiin, 

- ajoneuvo- ja henkilöliikenteen ohjaukseen 

- porttien automaattiseen ohjaukseen, 

- liikenteen historiaraportointiin,  

- tapahtumatietojen välittämiseen toisiin järjestelmiin. 

 

ACCO tilanne- ja ohjausnäyttö 

ACCO keskeisin näyttö on porttien tapahtuma- ja ohjaus - 

näyttö. Näyttö kuvaa porttien tämän hetkisen tilan, viimeiset 

lukijatapahtumat sekä aluekohtaisen listan sisällä olevista 

henkilöistä. Näytön kautta voidaan myös suoraan avata ja 

sulkea portteja. Näytön toiminnallisuuden avulla voidaan 

nopeasti reagoida esimerkiksi hälytystilanteisiin. 

  

ACCO ylläpito 

Järjestelmän käyttöönotossa ja ylläpidossa käytetään ACCO:n 

ylläpitonäyttöjä. Perustietoja ovat esim. valvonta-alueet, portit, 

organisaatiot, henkilöt, ajoneuvot, tunnisteet ja kulkuoikeudet. 

 

ACCO lisätoiminnot 

ACCO järjestelmään voidaan kytkeä valvontakameroita sekä 

portin puheyhteys. ACCO voidaan kytkeä automaattisilla 

sanomavälityksillä muihin järjestelmiin. 

 

ACCO teknisesti 

ACCO laiteratkaisu käyttää suorituskykyisiä ja luotettavia 

RFID-lukija-  ja –antennijärjestelmiä. ACCO ohjelmisto 

perustuu Microsoft Windows teknologiaan. Perustiedot ja 

tapahtumatiedot talletetaan avoimeen SQL-tietokantaan, 

käyttöliittymä pohjautuu helposti omaksuttavaan ja 

ylläpidettävään selainpohjaiseen tekniikkaan, sanomavälitys 

on standardin mukaista IP-liikennettä LAN tai WLAN verkossa. 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja ACCO porttiohjaus- ja 

kulunvalvontajärjestelmästä  

Juhani Lehtola  

mob: 040-527 7592 

juhani.lehtola@santamargarita.fi 

www.santamargarita.fi 
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