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Integroitua turvallisuutta, milloin tahansa, missä tahansa
• Vanderbilt ACT on tunnettu korkeasta laadustaan, luotettavista tuotteistaan sekä 

ystävällisestä ja osaavasta teknisen tuen palvelustaan. ACT365:ssä yhdistyy 
viimeisin pilvipalvelutekniikka sekä pitkä kokemuksemme turvatekniikan 
toimittajana. Olemme työskennelleet läheisessä yhteistyössä sidosryhmiemme, 
jälleenmyyjiemme, suunnittelijoiden, loppukäyttäjien sekä muiden turvatekniikan 
ammattilaisten kanssa jo yli 40 vuoden ajan.

• ACT365 tarjoaa saumattoman integraation kulunvalvonta- ja 
kameravalvontatoimintojen hallinnointiin etänä milloin tahansa, mistä tahansa ja 
millä etähallintalaitteella tahansa.

• ACT365:n edistyksellinen järjestelmärakenne mahdollistaa kaikkien kohteidesi 
hallinnoinnin saman intuitiivisen käyttöliittymän avulla. Voit rakentaa etäyhteydet 
GSM-modulilla helposti myös väliaikaisiin, siirrettäviin kohteisiin.

• ACT365 on suunniteltu käytettäväksi Android ja iOS mobiilisovelluksella, voit toki 
käyttää järjestelmää selaimella millä tahansa tietokoneella, tabletilla tai 
älypuhelimella. Mobiilisovelluksella voit poistaa kadonneen kulkukortin, katsoa 
kameroiden kuvia tai avata haluamasi oven. 
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ACT365:n tärkeimmät ominaisuudet

Integroitu kulunvalvonta ja kameravalvonta

• Kulunvalvonta - suojaa henkilöstöä, tärkeää tietoa ja kiinteistöä
• Kameravalvonta - näet reaaliaikaista ja tallennettua kuvaa kohteesta.
• Linkittää yhteen kulunvalvontatapahtuman ja videoleikkeen tapahtumasta

Pilvipohjainen läsnäoloraportointi onnettomuustilanteita varten

• Käytetään esimerkiksi terveydenhuolto- ja teollisuuskohteissa
• Näet reaaliaikaisesti tabletilta tai älypuhelimelta, ketkä henkilöt

ovat vielä kohteessa sisällä esimerkiksi palotilanteessa
• Voit soittaa kateissa oleville suoraan mobiilisovelluksesta

Hallinta mistä tahansa, milloin tahansa ja millä laitteella tahansa

• Voit katsella kameratallenteita, muuttaa henkilön kulkuoikeuksia ja
avata oven välittömästi tarpeen vaatiessa millä tahansa älylaitteella

• Pysyt tilanteen tasalla myös työmatkojesi aikana

Monia kiinteistöjä

• Voit hallinnoida kaikkia kiinteistöjäsi ja niiden käyttäjiä yhden ja
saman helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla

• Usean kohteen hallinta on erityisen kustannustehokasta, koska et
tarvitse jokaiseen kohteeseen erillistä PC:tä/palvelinta

• Rajoittamaton määrä kohteita ja käyttäjiä

Ei tarvetta IT-investoinneille

• Et tarvitse palvelinta/PC:tä kohteeseen
• Et tarvitse erillisiä varmuuskopioita
• Et tarvitse kallista IT-ylläpitoa
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Monikohdeasiakkaat - Myymälät ja ravintolat
Asiakkaan tarpeet:

• Vähentää hävikkiä ja varkauksia
• Sallia henkilöstön ajastettu kulku ja samalla estää asiakkaiden pääsy halutuista ovista
• Monistaa sama ratkaisu kaikkiin asiakkaan kohteisiin

Vanderbilt ACT365:n lisäarvo asiakkaalle:

• Integroitu kulunvalvonta ja kameravalvonta turvaamaan henkilöstöä, varastoa ja rahankäsittelyä
• Kulkutapahtumiin ja hälytyksiin linkitetyt kameratallenteet
• Laajennettavissa useisiin kohteisiin, paikallinen raportointi, keskitetty hallinta

Pienet ja keskisuuret yritykset - rajalliset IT-budjetit
Asiakkaan tarpeet:

Vanderbilt ACT365:n lisäarvo asiakkaalle:
• Integroitu kulunvalvonta ja kameravalvonta turvaamaan henkilöstöä, toimitiloja ja yrityksen omaisuutta
• Ei tarvetta ylimääräiselle palvelimelle tai kulunvalvontatietokoneelle
• Turvajärjestelmän automaattinen varmuuskopiointi
• Järjestelmään hallinta etänä milloin tahansa, millä tahansa älylaitteella
• Reaaliaikainen evakuointi-/läsnäoloraportti palotilanteessa (PC, tabletti, älypuhelin)

Kuntosalit
Asiakkaan tarpeet:

• Rajoittaa tiloihin pääsy vain maksaville asiakkaille ja henkilöstölle
• Pidentää aukioloaikoja ilman jatkuvaa henkilökunnan läsnäolotarvetta
• Hyödyntää älypuhelimia kulkukortteina tagien ja korttien ohella

Vanderbilt ACT365:n lisäarvo asiakkaalle:
• ACT365 voidaan integroida liikuntakeskuksen asiakashallintaohjelmiston kanssa (kysy lisätietoja)
• Varmistaa, että ainoastaan maksavat asiakkaat pääsevät sisälle
• Kulkutapahtumiin ja hälytyksiin linkitetyt kameratallenteet auttavat mahdollisissa väärinkäytöksissä
• Kulku voidaan sallia älypuhelimilla, henkilökohtaisilla PIN-koodeilla ja etälukutunnisteilla

Construction Sites
Your Need:

        • Secure your construction site and its equipment
        • Comply with Health & Safety Regulations 
        • Limited IT infrastructure local to the site

Your ACT365 Solution:

        • Integrated access control and video solution (protect site, equipment and employees)
        • Generate an accurate �re muster report (PC, Smart Phone & Tablet)
        • Use GSM to enable communication

Property Management/Rental Companies
Your Need:

        • Protect your building and tenants
        • A security system that you can view centrally but manage remotely
        • Easily administer and revoke credentials for tenants gates, car parks and doors

Your ACT365 Solution:

        • Integrated access control and video solution
        • Access all your ACT365 sites from anywhere, at any time, from any device
        • Use pin codes, fobs or cards for access

Remote Sites
Your Need:

        • To secure a remote site such as telecoms tower, water tower, or electrical substation.
        • Limited IT infrastructure local to the site
        • Burden of administering cards, fobs or keys

Your ACT365 Solution:

        • Integrated access control and video solution
        • Use GSM to enable communication 
        • Use pin codes, fobs or cards for access
        • Deployable across multiple sites
        • Reports centrally, manage remotely

Tyypillisiä käyttökohteita

A

• Suojata työntekijöitä, yrityksen tietoja, tuotantovälineitä sekä kiinteistöä
• Välttää ylimääräiset PC/palvelinkustannukset
• Välttää palvelinten ja varmuuskopiointien aihettamat kulut
• Pystyä keskittymään omaan liiketoimintaansa turvallisissa olosuhteissa
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Multiple Sites – Retail/Restaurants
Your Need:

         • Reduce shrinkage and theft
         • Reduce fraudulent claims by customers or staff
         • Replicate solution across multiple sites

Your ACT365 Solution:

         • Integrated access control and video solution (protect stock, cash and employees)
         • Video playback, event reporting and alarms
         • Deployable across multiple sites, report centrally, manage remotely

SME’s with limited IT Support
Your Need:

         • Protect your building, assets and employees
         • Avoid the cost of PCs or servers 
         • Avoid IT costs associated with con�guration, maintenance and back-ups
         • Stay connected to your business

Your ACT365 Solution:

         • Integrated access control and video solution (protect buildings, assets, employees)
         • No need to purchase servers or PC’s 
         • Automatic back-ups and redundancy 
         • Access ACT365 from anywhere, at any time, from any device
         • Generate �re muster report. (PC, Smart Phone and Tablet)

Gym
Your Need:

         • Restrict access to only paying members
         • Reduce fraudulent claims by members or staff
         • Utilize mobile phones, cards or fobs as credentials

Your ACT365 Solution:

         • ACT365 integrates with club membership software 
         • Ensure only paid up members have access to facilities 
         • Video playback, event reporting and alarms
         • Use pin codes, fobs or cards for access

Rakennustyömaat
Asiakkaan tarpeet:

• Suojata työmaa-alue, irtaimisto, työkalut ja -koneet
• Valvoa, että työturvallisuusmääräyksiä noudatetaan
• Vähentää kohteen IT-infrastruktuurin kuluja

Vanderbilt ACT365:n lisäarvo asiakkaalle:

• Kulkutapahtumiin ja hälytyksiin linkitetyt kameratallenteet auttavat mahdollisissa varkaustapauksissa
• Reaaliaikainen evakuointi-/läsnäoloraportti onnettomuus/palotilanteessa (PC, tabletti, älypuhelin)
• Järjestelmän vaatima etäyhteys voidaan toteuttaa esimerkiksi 4G-reitittimellä

Kiinteistöjen omistajat/vuokrauskohteet
Asiakkaan tarpeet:

• Suojata vuokralaisia ja kiinteistöjä
• Päästä eroon avaimista ja mahdollistaa kalenteri/kellonaikarajoitettu pääsy kiinteistöön reaaliaikaisella 

seurannalla ja kulkuoikeuksien etähallinnalla
• Helppo ja nopea ylläpito kaikkiin kiinteistön osiin: oviin, parkkihallien nosto-oviin, saunoihin jne. 

Vanderbilt ACT365:n lisäarvo asiakkaalle:
• Oikeasti online - nopeus ja helppous verrattuna elektromekaanisiin lukitusjärjestelmiin
• Integroitu kulunvalvonta ja kameravalvonta
• Järjestelmään hallinta etänä milloin tahansa, millä tahansa älylaitteella
• Järjestelmää voidaan käyttää etälukutunnisteilla ja/tai henkilökohtaisilla PIN-koodeilla

Etäkohteet 
Asiakkaan tarpeet:

Vanderbilt ACT365:n lisäarvo asiakkaalle:
• Integroitu kulunvalvonta ja kameravalvonta
• Järjestelmän vaatima etäyhteys voidaan toteuttaa esimerkiksi 4G-reitittimellä
• Järjestelmään voidaan ohjelmoida myös henkilökohtaisia PIN-koodeja
• Laajennettavissa kaikkiin asiakkaan kohteisiin 
• Keskitetty raportointi, nykyaikainen etähallinta

Typical Applications365
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• Turvata etäkohteet kuten TV-tornit, radiomastot, vesitornit, muuntamot ja vaihdekopit tmv
• Vähentää kohteiden IT-infrastruktuurin kuluja
• Sallia nopeasti ja joustavasti väliaikaisia kulkuoikeuksia kohteeseen
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Vanderbilt ACT365 asiakasportaalin toiminnot:

• Kortinhaltijoiden hallinta (Lisäys/Poisto/muutokset/voimassaolo)

• Ovien hallinta (Lukituksen avaus/asettaminen auki-tilaan/hätäsulkeminen)

• Aikataulujen ja kulkuoikeusryhmien laadinta

• Raportointi (esim. lokit, tapahtumien tarkistukset, evakuointiraportit, poissaolotiedot)

• Kameravalvonnan reaaliaikaisten kuvien ja tallenteiden katselu

• Linkittää ovitapahtumat kameratallenteeseen aukottoman varmuuden saamiseksi

Asiakasportaali 
Vanderbilt ACT365:n asiakasportaali on järjestelmän 
intuitiivinen käyttöliittymä. Käyttöliittymä on kehitetty 
mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja informatiiviseksi: 
Tärkeimmät loppukäyttäjän tarvitsemat tiedot ja 
useimmin tarvittavat toiminnot löytyvät näkyvimmältä 
paikalta, mikä takaa ensiluokkaisen 
käytettävyyden.



ACT365
Mobiilisovellus
Vanderbilt ACT365:ssa on 
loppukäyttäjien mobiilisovellus Android 
ja iOS-laitteille

Yhden tai useamman ACT365 kulunvalvonta- ja 
kameravalvontajärjestelmän hallinnointi 
älypuhelimella tai tabletilla.

Kortinhaltijoiden viiveetön aktivointi ja 
käyttöoikeuksien peruminen.

Voit avata ja lukita ovia sekä katsella kamerakuvaa 
kohteesta etänä mistä tahansa, milloin tahansa.

Reaaliaikainen evakuointiraportointi 
(läsnäoloseuranta) esimerkiksi 
palotilanteissa. 

ACT365 mobiilisovelluksen toiminnot:

365

Kohta 1: 
Lataa ACT365 
mobiilisovellus 

Kohta 2: 
Kirjaudu demoon: 

Käyttäjänimi: 
ACT365@act.eu

Salasana: 
Demo365*

365
kokeile demoa 
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TEKNINEN TUKI
Meillä on osaava tekninen tukipalvelu ja laaja verkosto 

jälleenmyyjiä ja asennusliikkeitä taataksemme 

asiakkaillemme häiriöttömän toiminnan. 

MISTÄ VOIN OSTAA?
Myymme järjestelmiämme ympäri maailmaa laajan 

partneriverkostomme kautta. Löydät tuotteidemme 

paikallisen jälleenmyyjän ja tukkurin kotisivuiltamme 

osoitteesta www.vanderbiltindustries.com.

Ota yhteyttä myyntiimme saadaksesi lisätietoja: 

info.nordic@vanderbiltindustries.com

VANDERBILT LYHYESTI

Vanderbilt kehittää ja valmistaa 

turvatekniikan huippua edustavia järjestelmiä 

ja laitteita kulunvalvontaan, murtoilmaisuun 

ja kameravalvontaan.  Meillä on yli 40 vuoden 

kokemus turvatekniikasta ja yli 100 alan 

patenttia. Tuotteillamme on yli 800 ulkoisten 

luokituslaitosten myöntämää hyväksyntää. 

Kokeneet ja osaavat tuotekehittäjämme 

tekevät jatkuvasti parhaansa, jotta voimme 

toimittaa asiakkaillemme jatkossakin 

innovatiivisia ja luotettavia tuotteita.

Euroopan pääkonttori:
Vanderbilt International GmbH
Borsigstrasse 34
65205 Wiesbaden
Germany

Suomen myyntikonttori:
Vanderbilt Finland
Pihatörmä 1 A, 3. krs
02240 ESPOO
Suomi Finland
Sähköposti: info.nordic@vanderbiltindustries.com
Puh. +358 40 744 8460
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