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Aplicaţia de acces web este soluţia inovatoare Zucchetti care înglobează funcţiile 
de control acces cu practicitatea şi comoditatea sistemelor web.

Vizualizabil ca oricare pagină web, software-ul poate � monitorizat în totalitate în timp 
real prin intermediul browser-ului de Internet, cu orice tip de conexiune web şi din orice 
locaţie.

ID-ul şi parola garantează restricţiile corecte de utilizare şi control al datelor existente 
într-o bază de date pe un server dedicat.

Împreună cu terminalele de control Zucchetti, software-ul permite monitorizarea 
accesului angajaţilor, al vizitatorilor şi al autovehiculelor la intrările unităţii, indiferent 
dacă acestea sunt uşi, porţi, balustrade sau turnicheţi.
 
Uşor de con�gurat, imediat utilizabil, programul răspunde perfect exigenţelor 
societăţii deoarece satisface toate criteriile de siguranţă şi automatizare solicitate de un 
sistem de control acces. 

Aplicaţia de control acces web, împreună cu terminalele, poate prelua, valida şi 
monitoriza tranziturile în timp real, pe baza regulilor şi a autorizărilor de acces 
(intervale orare şi zile ale săptămânii, control anti-pass back, veri�care PIN etc.) 
con�gurate în baza sa de date.

Sistemul este perfect compatibil şi integrabil cu soluţiile de evidenţă prezenţe Zucchetti, 
cu numeroase avantaje la nivel de software şi hardware. De exemplu, cu o singură 
cartelă, utilizatorul este recunoscut de toate terminalele instalate, atât cele de evidenţă 
prezenţe, cât şi cele de control acces.

CONTROL ACCES WEB

• Licenţă | prevede instalarea soluţiilor la 
sediul clientului sau la Centrul de Date 
Zucchetti cu garanţia unei �abilităţi și 
siguranţe ridicate. 

• SaaS (Software as a Service) | Soluţia 
este disponibilă și în modalitatea SaaS 
pentru a permite Clienţilor utilizarea 
aplicaţiilor ca un serviciu. Mai exact, 
software-ul nu este instalat la sediul 
clientului ci pe Server Farm-ul Zucchetti și 

este utilizabil via web prin intermediul 
unei simple conexiuni la Internet. Garanţia 
maximă a con�denţialităţii datelor dublată 
de certi�carea conform legii privind 
con�denţialitatea, siguranţa 
infrastructurii, actualizarea în timp real a 

aplicaţiilor, niciun software de instalat, 
economia atât din punct de vedere 
organizaţional, cât și economic, sunt doar 
câteva din avantajele pe care le puteţi 
obţine folosind aplicaţiile software 
Zucchetti în modalitatea SaaS.

MODALITATE DE FURNIZARE
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ACHIZIŢIE PONTAJE  
-  descărcare manuală a pontajelor de la unul sau mai multe 

terminale;
-  descărcare manuală a pontajelor în mod programat; 
-  descărcare on-line (în timp real) a pontajelor. 

GESTIUNE MODALITĂŢI DE ACCES 
-  online: monitorizare activă în timp real a intrărilor. 

Autorizaţiile şi white list-ul (liste utilizatori autorizaţi) de acces 
sunt direct şi univoc controlate de aplicaţie. Datele privind 
tranziturile sunt înregistrare direct de către software.

-  o�ine: monitorizare pasivă a intrărilor. Autorizaţiile şi white 
list-ul de acces sunt memorate în terminale. Datele privind 
tranziturile (valide şi nevalide) sunt înregistrate de dispozitivul 
de control cu posibilitatea de a � descărcate în orice moment. 

-  în caz de avarie: monitorizare mixtă a intrărilor. Sistemul 
rămâne în comunicare constantă cu terminalele, dar există şi 
posibilitatea de gestionare a accesului „transferând” funcţiile la 
terminale. O formă de securitate în plus pentru a avea 
maximum de control şi în cazul în care comunicarea dintre 
software şi hardware este întreruptă. 

CONFIGURARE ŞI CORELARE PROFILURI DE ACCES 
-  Pro�luri de acces bazate pe politici şi modele orare;
-  posibilitate de creare a unei liste cu utilizatori, a unei liste cu 

vizitatori şi a unei liste cu autovehicule având autorizare de 
trecere, care să �e asociate cu politicile de acces; 

-  posibilitate de obţinere a unei listei cu utilizatori autorizaţi 
dintr-un �şier, în format text (.txt) existent deja: funcţia de 
import este complet personalizabilă;

-  de�nire comportamente speci�ce pe terminal;
-  automatism de actualizare periodică a tabelelor şi a 

terminalelor, în baza modi�cărilor sau a variaţiunilor de 
comportament ciclice. 

CREARE RAPORT
Se pot crea rapoarte împărţite pe utilizatori, vizitatori, 
autovehicule, intrare, tentative de acces, precum şi rapoarte cu 
ultimele tranzacţii efectuate.

MODALITĂŢI DE COMUNICARE
Comunicarea între software-ul de gestiune şi terminalele de 
control se realizează prin intermediul diferitelor tipuri de 
conexiuni: RS232, RS485, Modem (pe linie telefonică analogică, 
GSM dual band, ISDN), LAN. Numeroasele soluţii de conectare 
sunt funcţionale pentru diferitele exigenţe şi în cazul unei 
eventuale dezvoltări a societăţii, şi permit abordarea celor mai 
variate probleme legate, printre altele, de restricţiile cu caracter 
logistic/geogra�c. De exemplu, conectarea terminalelor prin LAN 
permite gestionarea control accesului printr-un calculator 
oarecare legat la reţeaua societăţii, eliminând toate probleme 
�zice şi structurale legate de un cablaj „�x”. 

ALTE FUNCŢII:
-  anti-pass back; 
-  veri�care PIN; 
-  gestiune cartelă;
-  gestiune evenimente; 
-  lista persoanelor prezente / absente;
-  actualizare dată şi oră;
-  actualizare politici de acces; 
-  actualizare carduri autorizate; 
-  obţinere înregistrări; 
-  acces la date prin ODBC.

FUNCŢIONALITĂŢILE  
PROGRAMULUI
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TERMINALE DE CONTROL ACCES
Zucchetti dispune de o gamă completă de terminale şi accesorii 
pentru control acces. Realizate în conformitate cu standardele ISO 
9001/9002, CE şi EN 2-9001, acestea utilizează tehnologia de 
citire şi scriere de proximitate care permite memorarea direct pe 
cartelă a informaţiilor utile (datele angajatului şi pontajele) şi 
tehnologia inovatoare biometrică de citire a amprentelor digitale. 
Terminalele Zucchetti sunt uşor de instalat, imediat utilizabile, de 
dimensiuni reduse şi cu un design sobru şi elegant. Acestea sunt 
integrate în programul de gestiune acces şi garantează un 
echilibru operaţional perfect între siguranţă, confort şi libertate 
de mişcare.Integrabilitatea terminalelor de control acces cu 
terminalele de prezenţe şi controllerele Ethernet, con�gurabile 
prin WEB pentru gestiunea diferitelor tipurilor de intrări, permite 
obţinerea unui sistem complet de evidenţă, astfel încât cu o 
singură cartelă utilizatorul va � recunoscut de toate terminalele 
instalate.

BARIERE PENTRU SIGURANŢA PERSONALULUI
Turnicheţii din oţel inoxidabil ai grupului Zucchetti sunt turnicheţi 
de ultimă generaţie pentru controlul accesului şi evidenţa 
prezenţelor, �ind prevăzuţi cu o structură electronică pentru 
colectarea integrată a datelor: o noutate absolută în ceea ce 
priveşte barierele de siguranţă.Comanda turnicheţilor se 
realizează prin cititor de card corespunzător care utilizează 
tehnologia de proximitate RFID, care permite memorarea de 
informaţii utile direct pe card.Turnicheţii Zucchetti se deosebesc 
printr-un design deosebit şi prin dimensiunile reduse: este vorba 
despre turnicheţi cu impact vizual scăzut, recomandaţi pentru 
toate mediile care necesită un control exact al accesului fără a 
renunţa la bun gust şi eleganţă.

HARDWARE



HR SUITE

HR Zucchetti este suita modulară pentru gestionarea modernă a 
resurselor umanece permite Departamentului HR să contribuie într-un 
mod nou și semni�cativ la realizarea obiectivelor strategice și 
operaţionale ale organizării societăţii, valori�când capitalul uman, 
îmbunătăţind considerabil productivitatea tuturor colaboratorilor și 
e�cienţa proceselor.

HR Zucchetti este primul și unicul sistem 
din Italia dotat cu:

BAZĂ DE DATE DE IDENTIFICARE UNICĂ 
permite introducerea informaţiilor o 
singură dată evitând redundanţele inutile 
de date și pierderile de timp.
ARHITECTURĂ BAZATĂ PE WEB 
permite portabilitatea sistemului pe 
diferite medii de operare și baze de date, 
precum și partajarea datelor și serviciilor. 
PORTALUL HR punctul de întâlnire între 
Departamentul de Resurse Umane și 
personalul societăţii care dispune, astfel,de 

acces via web pentru consultarea și 
imprimarea informaţiilor de interes 
personal(�uturaș de salariu, foaie de 
prezenţă,comunicări ale societăţii, etc.)
WORK FLOW pune în legătură via web 
Departamentul de Resurse Umane cu 
restul societăţii pentru gestionarea 
prezenţelor, rapoartelor de cheltuieli, 
propunerilor remunerative, evaluărilor, 
cererilor personalului, formării, etc., 
ușurând activităţile birourilor 
Departamentului de Resurse Umane și 
oferind o autonomie mai mare angajatilor 
și responsabililor.

Aplicatia HR In�nity 
revoluţionează modul de 

comunicare între angajat și 
societate, permiţând 

consultarea de pe smartphone și 
tabletă a �uturașului de salariu, 
a foilor de prezenţe, schimbul de 

informaţii cu biroul de resurse 
umane, completarea și 

trimiterea rapoartelor de 
cheltuieli, veri�carea pontajelor 

și multe altele. 
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Soluţia HR Zucchetti se încadrează în proiectul 
strategic In�nity Project, o platformă tehnologi-
că inovatoare de dezvoltare, bazată pe un 
framework aplicativ capabil care integrează în 
perspectiva SOA (System Oriented Architecture) 
toate aplicaţiile unei companii. Cu In�nity 
Project, Zucchetti propune linii de produs și 
soluţii web based (ERP, HR, Business Intelligence, 

Document Management, Business Process 
Management etc.), integrate în mod natural cu o 
amplă acoperire aplicativă și funcţii evoluate 
colaboratoare care implementează conceptul de 
spaţiu de lucru virtual. 
Alegând Zucchetti veţi dispune de cea mai 
amplă, completă și inovatoare ofertă prezentă 
pe piaţă.

LIDER ÎN INOVAŢIE
Cu peste 2.700 de angajaţi, o reţea de distribuţie ce depășește 1.100 de parteneri în Italia și peste 
100.000 de clienţi, grupul Zucchetti este unul dintre cei mai importanţi actori italieni din sectorul IT și 
oferă soluţii software și hardware, servicii și proiecte inovatoare și de înaltă calitate, studiate și realiza-
te în vederea satisfacerii cerinţelor speci�ce ale companiilor, băncilor și asigurărilor, profesioniștilor, 
organizaţiilor comerciale și administraţiei publice.

GRUPUL ZUCCHETTI ȘI LUMEA HR
Abordarea extrem de profesională și cali�cată, cu o orientare pronunţată spre piaţă, cercetarea 
continuă în vederea excelenţei și a soluţiilor avansate din punct de vedere tehnologic, coroborată cu 
experienţa de 30 de ani și cunoștinţele vaste privind resursele umane, toate acestea conferă Grupului 
Zucchetti o poziţie de lider în furnizarea de soluţii și servicii în sectorul HR.

Peste 20.000 de clienţi, milioane de �uturași de salariu elaboraţi lunar cu programele Zucchetti și peste 
25.700 de terminale de gestiune prezenţe și control accese vândute într-un an*, reprezintă recunoaște-
rea indiscutabilă din partea pieţei în ceea ce privește calitatea și inovaţia suitei HR Zucchetti și atestă 
capacitatea de a satisface cerinţele Clienţilor.
*date 2014

Grupul Zucchetti, principalul actor italian în sectorul IT, 
cu o ofertă atât de amplă încât nu are concurenţă nici în Italia, nici în Europa, 

permite clienţilor să obţină avantaje competitive semni�cative și să bene�cieze de 
un partener unic pentru orice necesitate cu caracter informatic.
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