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Voordelen
Haal meer uit uw Galaxy-installatie
Hebt u al een Galaxy-installatie? Voeg ‘Win-PAK for Galaxy’ 
voor een verbeterd en vereenvoudigd gebruikersbeheer van 
meerdere locaties.

Bespaar tijd en geld 
WIN-PAK beheert alle taken centraal voor meerdere locaties/
installaties, zodat er minder locatiebezoeken nodig zijn en 
de reguliere taken minder tijd kosten. Met drie eenvoudige 
klikken verwijdert u een Galaxy-gebruiker direct uit meerdere 
locaties.

Ontwikkeld voor toegangsbeheer 
Biedt een complete oplossing voor toegangsbeheer met 
behulp van Honeywell NetAXS-hardware.

Naadloze integratie 
Maakt volledige integratie met toegangscontrole, 
inbraakdetectie en videobewaking mogelijk en staat centraal 
beheer van een onbeperkt aantal installaties toe. 

 Groeit mee met uw behoeften 
WIN-PAK is beschikbaar in vier basisversies die zijn 
ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van 
onze klanten, en daarom altijd een eenvoudig upgrade-/
uitbreidingspad verzekeren. Wanneer uw beveiligingsbehoeften 
groeien, groeit onze oplossing met u mee, ongeacht welke 
beveiligingselementen u als eerste wilt integreren.

Intuïtief en gebruiksvriendelijk 
Beheren en bewaken vanuit een centrale locatie: geeft heldere 
weergaves op realistische plattegronden, vereenvoudigt vaak 
voorkomende taken tot enkele muisklikken en vereist slechts 
weinig training.

Geavanceerde rapportage 
Kan geautomatiseerde rapporten leveren die zijn afgestemd 
op uw behoeften, zodat u altijd een duidelijk overzicht van uw 
beveiliging hebt.

Veilig, stabiel en van een naam die u kent en vertrouwt 
Honeywell heeft WIN-PAK ontworpen voor een maximale 
stabiliteit, flexibiliteit en beveiliging.

GALAXY
Ontwikkeld voor 
gebruikersbeheer en 

monitoring van 
inbraakdetectie

TOEGANG
Ontwikkeld voor 
gebruikersbeheer en 
automatisering van 
toegangscontrole

INTEGRATIE 
•  Grotere Galaxy-inbraakinstallaties
•  Geïntegreerde toegangscontrole
•  Videobewaking en -beheer

INTEGRATIE
•  Grotere installaties voor toegangsbeheer
•  Integratie Galaxy Dimension
•  Videobewaking en -beheer

•  Unlimited Integration
•  Multi tennant solution

WIN-PAK
Voor een krachtige beveiligingsintegratie met bewezen prestaties bent u bij Honeywell aan het juiste 
adres. Met meer dan 100.000 geïnstalleerde systemen wereldwijd, levert WIN-PAK aantoonbaar wat 
u zoekt. Het systeem is gebaseerd op innovatieve technologieën en biedt de schaalbare, flexibele 
oplossing die u en uw klanten nodig hebben. WIN-PAK is er in verschillende versies. Zo zijn er de 
instapversies voor het beheren van alléén toegangscontrole of alléén inbraakbeveiliging, maar ook 
versies voor volledig en naadloos integreren van toegangscontrole, inbraakdetectie en videobewaking 
tot één gebruiksvriendelijk systeem dat zowel tijd als geld bespaart.

Alarm International Systems | info@ais-security.be | www.ais-security.be



XE

GX

PESE
WIN-PAK 
UltimateWIN-PAK 

for Integration
WIN-PAK
for Access

WIN-PAK
for Galaxy

WIN-PAK for Galaxy 
(WIN-PAK GX)

WIN-PAK for Access 
(WIN-PAK XE)

WIN-PAK for Integration 
(WIN-PAK SE)

WIN-PAK Ultimate
(WIN-PAK PE)

Ontwikkeld voor gebruikersbeheer 
van Galaxy-installaties

•  Voor het beheren van Galaxy-
inbraakbeveiliging met maximaal
vijf Galaxy-panelen

• Automatisch importeren Galaxy-
   configuratie in WIN-PAK
•  Eenvoudige overdracht van

Galaxy-referenties/gebruikers
•  Wijzigingen onmiddellijk en tegelijk

toepassen op een of meerdere
panelen

•  Systeembrede gebruikerscodes
en kaartnummers voor alle
Galaxy-panelen

• Eenvoudig gebruikersbeheer
•  Slecht drie klikken nodig om

gebruiker uit meerdere Galaxy-
panelen te verwijderen

•   Gebruikers aan meerdere Galaxy-
panelen toevoegen

• Automatisch alle Galaxy-panelen
bijwerken

•  Beheer van Galaxy-kaartnummers, 
-gebruikersnamen en pincodes

•  Beheer van Galaxy-
gebruikersniveau en keypad-
gebruik

•  Groepskeuze en groepsselectie
• Kaart instellen voor activering/
deactivering in schema’s

•  Vooraf gedefinieerde
toegangsrechten aan Galaxy-
kaarten toewijzen

•  Beheer van maximaal 5 Galaxy
Dimension-panelen

Ontwikkeld voor gebruikersbeheer 
en automatisering van 
toegangsbehee

•  Voor het beheren van
toegangsbeveiliging

•  Deurmodusbewaking via schema
of gebeurtenissen

• IP-communicatie via router met
dynamische IP-adressen

•   Door gebruiker gedefinieerde
procedures op basis van
gebeurtenissen/schema

•  Traceren/samengevoegd rapport/
viewer

•  Standaard voor ID-badge
•  Pop-upweergave kaarthouder
•  Bewakingsroute per kaart of punt
•  Optie voor operator-only log-off op

hoog niveau
•  Kaartnummer tot 20 cijfers
•  Automatisch legen van

geschiedenis van 1-999 dagen

INTEGRATIESOFTWARE

•   Schaalbaar een eenvoudig
aanpasbaar aan uw specifieke
behoeften

• Geïntegreerde beveiliging combineert
beheer van toegangscontrole,
videobewaking Galaxy-inbraakdetectie

• Integratie met volledige
IP-videosystemen

•  Integratie met hybride en analoge
videosystemen (analoge en/of IP-
camera’s)

•  Systeembreed op gebeurtenissen
gebaseerde zoekmachine met
videobeelden

•  Pop-upweergave kaarthouder met
videopop-up

ÉÉN GEBRUIKER 

•  Alle WIN-PAK for Access-functionaliteit 
voor één operator

•  Basisvideobeheer met integratie
van enkel camera pop-up per
alarmgebeurtenis

VIJF GEBRUIKERS 

•  Alle WIN-PAK for Access-
functionaliteit voor maximaal vijf
gelijktijdige operators

•  Geavanceerd videobeheer met
integratie van maximaal vier camera
pop-ups per alarmgebeurtenis met
PTZ-voorkeuzebediening

Extra GALAXY integratie

•  Alle WIN-PAK for Galaxy-functionaliteit
voor maximaal 50 Galaxy-panelen

• Integratie van inbraakgebeurtenissen
met toegangs- en videofuncties

ALLES-IN-ÉÉN SOFTWARE

• Volledig geïntegreerde
beveiligingsoplossing
• Met de volledig functionaliteit voor
toegangscontrole, Galaxy-inbraak
en geavanceerd videobeheer

•  Onbeperkt aantal werkstations
•  Ondersteunt een onbeperkt aantal

communicatieservers
•  Ondersteuning voor maximaal

50 Galaxy -panelen per
communicatieserver

•  50 accounts voor meerdere
huurders in een gebouw

Algemene kenmerken: 

•  Ondersteuning van 32- en 64-bits besturingssystemen
•  Actieve plattegrond toont alle relevante informatie
•  Uitstekende rapportagefunctionaliteit
•  Beter gebeurtenis- en alarmbeheer
• Meertalige software, onder andere: Engels, Spaans, Frans, Nederlands, Italiaans, Tsjechisch, Portugees, Arabisch, Russisch en Pools
•  Geavanceerde rapportagefuncties

•  Vooraf gedefinieerde of aangepaste rapporten
•  E-mailverzending inplannen van vooraf gedefinieerde rapporten
•  Exporteren in HTML-indeling of indeling met begrenzingstekens
• Alarmgebeurtenissen met prioriteit

Opmerking: afhankelijk van de geselecteerde versie omvatten WIN-PAK for Integration en WIN-PAK Ultimate naast de vermelde functies ook alle functies van eerdere versies.

WIN-PAK

GX XE SE PE GX XE SE PE GX XE SE PE GX XE SE PE

Technische specificaties

PESEXEGX
WIN-PAK® 4.4
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WPX4 SOFTWARE ÉÉN GEBRUIKER - alleen TOEGANG
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r WPG4X1 SOFTWARE VOOR ÉÉN GEBRUIKER - EEN GALAXY-inbraakpaneel

WPG4X5 SOFTWARE VOOR ÉÉN GEBRUIKER - VIJF GALAXY-inbraakpanelen
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WPS4 SOFTWARE VOOR ÉÉN GEBRUIKER - ondersteunt TOEGANG en VIDEO
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WPS4U5A SOFTWARE VOOR VIJF GEBRUIKERS  -  ondersteunt TOEGANG en GEAVANCEERDE VIDEO
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WPS4G SOFTWARE VOOR ÉÉN GEBRUIKER - ondersteunt  TOEGANG, VIDEO en GEAVANCEERDE GALAXY-inbraak
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WPS4U5GA SOFTWARE VOOR VIJF GEBRUIKERS - Inclusief ondersteuning van TOEGANG, GEAVANCEERDE VIDEO en GEAVANCEERDE 
GALAXY-inbraak
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WPP4 SOFTWARE VOOR ONBEPERKT AANTAL GEBRUIKERS - met ondersteuning voor TOEGANG, GEAVANCEERDE VIDEO en 
GEAVANCEERDE GALAXY-inbraak
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