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XATLAS
Sistemul integrat de Control Accese, Siguranţă și Supraveghere video.
În cadrul ZUCCHETTI considerăm că, dimensiunile unei organizaţii nu redau
complexitatea acesteia. Din acest motiv am proiectat un singur software modular și scalabil,
care datorită integralităţii funcţionale și ușurinţei de utilizare este adaptat utilizării în orice
context, de la sisteme mici și simple de tip "aplicaţie unică" până la sisteme complexe
integrate la nivel de întreprindere.
PROGRAMUL
Xatlas este o platformă unică, modulară și scalabilă care gestionează un întreg
sistem integrat capabil să:
• Controleze fluxurile de acces în clădiri și în zonele protejate de către diferite tipuri de
utilizatori;
• Identifice prezenţele personalului comunicând cu sistemele de gestiune a personalului
atât pentru a popula propriile date de identificare, cât și pentru a transmite pontările
obţinute;
• Monitorizeze și protejeze mediile și bunurile societăţii.
Xatlas respectă cele mai stricte politici cu privire la siguranţa și integritatea datelor,
supraveghează sute de terminale și căi de acces și gestionează mii de utilizatori cu orice nivel
de autorizaţie. Arhitectura aplicaţiei Xatlas integrează cele mai evoluate dispozitive hardware
(terminale, controllere, cititoare, video server, etc.) capabile să satisfacă orice cerinţă de
control acces, gestiune prezenţe, antifurt, TVCC.

MODALITATE DE FURNIZARE
• Licenţă | prevede instalarea
soluţiilor la sediul clientului sau
la Centrul de Date Zucchetti cu
garanţia unei fiabilităţi 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 confidenţialităţii
datelor dublată de certificarea
conform legii privind
confidenţialitatea, siguranţa
infrastructurii, actualizarea în
timp real a aplicaţiilor, niciun

PENTRU A ÎNTÂMPINA DIFERITELE EXIGENŢE ALE CLIENŢILOR,
XATLAS A FOST CREAT ÎN TREI VERSIUNI!
C- XATLAS
VERSIUNEA CENTRALIZATĂ.
Poate gestioneze terminalele de control acces și evidenţă a prezenţelor Zucchetti prin
intermediul conexiunii ethernet. Dispozitivele folosesc un singur server de referinţă.
D- XATLAS
VERSIUNEA DISTRIBUITĂ.
Prin adăugarea Field Manager și XPoint sistemul de control acces devine server
independent în gestionarea controalelor multi-terminale și în reacţia la alarme,
datorită comunicării Peer-To-Peer între diferitele controllere. D-Xatlas gestionează și aplicaţii
complementare precum, de exemplu, antiefracţia și supravegherea video.
E- XATLAS
VERSIUNEA ENTERPRISE.
Îmbunătăţește performanţele versiunii D-Xatlas, integrând funcţionalităţi precum structura
trei niveluri a sistemului central: Front End, Aplicaţie și Bază de date, acces la server
de politici pentru autentificarea utilizatorilor și direcţionarea prin DNS a procesoarelor
de câmp și al echilibrului de încărcare a serverelor. Ca și D-Xatlas este capabil să gestioneze
aplicaţii complementare precum cele de antiefracţie, supraveghere video și altele.

C - XATLAS

VERSIUNI ȘI CONFIGURAŢII
DISPOZITIV
POSTGRESQL
ORACLE
MS-SQL SERVER
INTELIGENŢĂ DISTRIBUITĂ
HOT STAND BY
CONFIGURAŢIE CLUSTER APLICAŢIE
CU ECHILIBRARE ÎNCĂRCARE
ARHITECTURA "TREI NIVELE"
A APLICAŢIEI
AUTENTIFICARE UTILIZATORI
DE LA POLICY SERVERS
DIRECŢIONARE DISPOZITIVE
PRIN DNS

LINUX

D - XATLAS
WINDOWS

DISPOZITIV

LINUX

E - XATLAS
WINDOWS

LINUX

WINDOWS

XATLAS

MODULE și
FUNCŢII

CONTROL ACCES
• date de identificare societăţi și societăţi externe;
• date de identificare angajaţi, angajaţi ale societăţilor externe
și vehicule;
• înregistrarea șabloanelor biometrice;
• profiluri și vizibilitate operatori;
• răspunsuri automate la evenimente: pe partea serverului
(e-mail, SMS);
• răspunsuri automate la evenimente: pe partea câmpului
(blocare/deblocare căi de acces, activare autoput, etc.);
• gestiune black/grey list.
AUTO-RECEPŢIE
• comunicare VoIP;
• staţie de apelare Xpoint;
• staţii PC de recepţie cu redirecţionare automată a apelului;
• video integrat;
• comenzi integrate de deschidere a căilor de acces;
• jurnalul operaţiilor de deschidere a căilor de acces.
RECEPŢIA
• agendă angajaţi "vizitabili"rezervare vizite;
• înregistrare intrare/înregistrare ieșire vizitator;
• scanare document și imprimare permise angajaţi și externi;
• cartele temporare angajaţi;
• raport privind vizitele și atribuirile de cartele temporare;
• gestiune black/grey list.
PRODUCŢIE CARTELE
• editor de format cartele;
• atribuirea formatelor la utilizatori;
• codificare cartele în timpul imprimării
• citire și atribuire cartele în timpul imprimării
• jurnalul operaţiunilor de imprimare ale cartelelor.
ÎNTRUNIRI ȘI EVENIMENTE
• crearea evenimentului;
• acreditare participanţi așteptaţi;
• înregistrare participanţi neașteptaţi.
CALCUL ORE
• calcul ore de prezenţă în perioada definită a
societăţilor/societate externă;
• calcul ore pentru un singur angajat/angajat extern;
• praguri de prezenţă minime zilnice.

SIGURANŢĂ
• lista dinamică a alarmelor cu gestiune prioritară;
• grafice sinoptice ale sistemului;
• jurnal evenimente, operaţiuni și etape de predare;
• intrări echilibrate;
• conectare/deconectare de la Xpoint.
SUPRAVEGHERE VIDEO
• pop-up automate pentru alarme;
• trimitere comenzi automate de presetare;
• control cadru cameră video;
• accesare automată ale imaginilor din arhiva istoricului
pontărilor;
• citire plăcuţe de înmatriculare integrată.
SIGURANŢĂ
• integrare cu Zucchetti HR Safety (gestionarea siguranţei
administrative);
• dezactivarea accesului în cazul neîndeplinirii cerinţelor
normative referitoare la siguranţă;
• controlul existenţei echipamentelor individuale de protecţie
pentru accesul la zone speciale;
• controlul timpilor petrecuţi în zone speciale.
INTERFAŢĂ CENTRALE CERTIFICATE
• dulapuri pentru chei Keywatcher®;
• centrale antiefracţie ale terţilor (CEI 79/59);
• centrale antiefracţie perimetrale;
• centrale ale terţilor pentru detectarea incendiului
(Esser Seria 8000).
ÎNCHIDERI MECATRONICE
• conexiune wireless a închiderii mecatronice ale ușilor la sistemul
de control;
• accesutilizarea unei singure cartele pentru prezenţe și
acceseactualizarea autorizaţiilor de acces;
• on-line și în timp realsuportul principalelor standarde RFID: 125
KHz, Mifare, iClass, DES Fire.
SAP HR-PDC
• aliniere date de identificare;
• gestiune black/grey list;
• gamă terminale (Trax, Ultrax, SuperTrax, X1/X2, Field Device);
• prezenţe și accese integrate;
• 100% Know-How Zucchetti.

XATLAS

MOTIVE PENTRU
A ALEGE XATLAS
PENTRU SOCIETATEA
DUMNEAVOASTRĂ

INSTALARE SIMPLĂ
Xatlas este simplu de instalat și de activat. Dacă se
solicită un server dedicat, întregul software necesar funcţionării
sistemului, incluzând baza de date, poate fi furnizat cu o
arhitectură hardware capabilă să satisfacă chiar și exigenţele
IMM-urilor, întrucât este deja iniţializat și complet preconfigurat,
pregătit pentru a fi conectat la reţeaua societăţii și a fi utilizat
direct de orice computer dotat cu browser.
Xatlas poate fi instalat pe cele mai comune platforme software și
hardware în configuraţie cluster. Adaptabilitatea programului
permite în orice caz instalarea lui oriunde, de la computerele
nededicate serverelor industriale de înaltă performanţă cât și în
configuraţie cluster sau virtualizate.
PLATFORME ȘI BAZE DE DATE MULTIPLE
Comunicaţiile, bazele de date și sistemele
operative utilizate sunt bazate pe cele mai înalte
standarde ale Tehnologiei Informaţiei &
Comunicaţiilor. În plus, Xatlas poate fi instalat pe serverele
industriale utilizând bazele de date cele mai răspândite pe piaţă
(Postgres, Oracle, MSQL), putând fi instalat pe computere sau
servere cu sistem de operare Windows sau Linux în cele mai
comune distribuţii.

DESCHIDERE CĂTRE LUMEA EXTERIOARĂ
Prin prezentarea Serviciilor Web Xatlas permite aplicaţiilor
personalizate, chiar dacă sunt dezvoltate de către utilizatorul
final, să comunice în mod nativ cu baza de date a sistemului atât
pentru a schimba informaţii despre datele de identificare, cât și
pentru a interacţiona cu unele dispozitive de câmp.
INTEGRARE CU ÎNTREAGA SUITĂ HR ZUCCHETTI
Control Accese este unica soluţie prezentă pe piaţă capabilă să
gestioneze un sistem cu adevărat complet de control acces, de
evidenţă a prezenţelor și de securitate a muncii, deoarece este
integrat cu soluţiile suitei pentru gestiunea personalului HR
Zucchetti.

HR SUITE

HR Zucchetti este suita modulară pentru gestionarea modernă a
resurselor umanece permite Departamentului HR să contribuie într-un
mod nou și semnificativ la realizarea obiectivelor strategice și
operaţionale ale organizării societăţii, valorificând capitalul uman,
îmbunătăţind considerabil productivitatea tuturor colaboratorilor și
eficienţa 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(fluturaș 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 Infinity
revoluţionează modul de
comunicare între angajat și
societate, permiţând
consultarea de pe smartphone și
tabletă a fluturașului de salariu,
a foilor de prezenţe, schimbul de
informaţii cu biroul de resurse
umane, completarea și
trimiterea rapoartelor de
cheltuieli, verificarea pontajelor
și multe altele.

LIDER ÎN INOVAŢIE
Cu peste 2.6700 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 realizate în vederea satisfacerii cerinţelor specifice ale companiilor, băncilor și asigurărilor, profesioniștilor,
organizaţiilor comerciale și administraţiei publice.

GRUPUL ZUCCHETTI ȘI LUMEA HR
Abordarea extrem de profesională și calificată, 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 fluturași de salariu elaboraţi lunar cu programele Zucchetti și peste
25.700 de terminale de gestiune prezenţe și control accese vândute într-un an*, reprezintă recunoașterea 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 semnificative și să beneficieze de
un partener unic pentru orice necesitate cu caracter informatic.

I N F I N I T Y
WEB

|

CLOUD

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

S o s e a u a B o r s u l u i n r. 3 2 E , Pa r c I n d u s t r i a l I ,
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tel. 0259/414.584 - 0359/451.461 | fax 0259/446.518
e -mail: info@zucchettiromania.com
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Z U C C H E T T I
|

MOBILE

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.

