
WIN-PAK® for Galaxy

KENMERKEN

Software voor Galaxy-gebruikersbeheer

Honeywells ‘WIN-PAK for Galaxy’ (GX) is het 

softwarepakket waarmee eindgebruikers efficiënt 

beheer kunnen voeren over meerdere Galaxy-

inbraakbeveiligingssystemen. WIN-PAK for Galaxy is ideaal 

voor wie alleen gebruikersbeheer voor inbraakbeveiliging 

nodig heeft, maar voor de toekomst de mogelijkheid 

wil hebben tot uitbreiding. Het vergroot de capaciteit 

van de bestaande Galaxy-installatie, waardoor er meer 

mogelijkheden zijn met minder middelen - bespaart zowel 

tijd als geld. 

Met WIN-PAK for Galaxy kunt u vanuit één plek Galaxy-

systemen op meerdere locaties beheren. Hierdoor 

verdwijnt de noodzaak van kostbare locatiebezoeken 

en verbetert de beveiliging doordat het minder tijd vergt 

om beleidswijzigingen door te voeren. WIN-PAK is erop 

gericht het beheer van gebruikers te vereenvoudigen en te 

centraliseren. Het platform vereenvoudigt en automatiseert 

vaak voorkomende taken, maakt batchverwerking 

mogelijk, zorgt dat het overdragen van gebruikersgegevens 

eenvoudig is en geeft alle informatie weer op een duidelijke 

en gebruikersvriendelijke manier.

Het softwarepakket WIN-PAK van Honeywell is een 

schaalbare oplossing die volledig kan worden geïntegreerd 

met video, toegangscontrole en inbraakbeveiliging in één 

gebruiksvriendelijk pakket. Dankzij de krachtige en intuïtieve 

gebruikersinterface van WIN-PAK is het gemakkelijk 

om vaak voorkomende taken voor meerdere locaties 

tegelijkertijd uit te voeren en biedt daarbij een helder 

overzicht van de beveiligingssituatie.

• Volledige schaalbaarheid

 – Kan gebruikers en beveiliging beheren voor een of 

meer Galaxy-panelen

 – Kan worden uitgebreid met toegangscontrole en 

videobewaking vanaf één plek

• Gecentraliseerd en geavanceerd gebruikersbeheer

 – Gebruikers uit meerdere Galaxy-panelen verwijderen 

in drie klikken

 – Gebruikers aan 5 Galaxy-panelen toevoegen in 

slechts enkele klikken

 – Informatie automatisch bijwerken naar alle Galaxy-

panelen, inclusief meldingen

 – Beheer van Galaxy-gebruikersnamen, pincodes en 

kaartnummerst

 – Beheer en automatisering van gebruikersniveaus

 – Groepskeuze en groepen

 – Kaart inschakelen voor activering en deactivering in 

schema’s

• Intuïtieve en overzichtelijke gebruikersinterface

 – Weergave van Galaxy-specifieke plattegronden

 – Duidelijke weergave van statusupdates

 – Alarmen worden direct op de plattegrond 

weergegeven

 – Contextgevoelige hulpfunctie

• Geavanceerde rapportagefuncties

 – Kant-en-klare of aangepaste rapporten

 – E-mailverzending van vooraf gedefinieerde rapporten 

inplannen

 – Exporteren in HTML of indeling met scheidingstekens

 – Alarmgebeurtenissen met prioriteit

•  Beperkte DCM- en MAX-controle door toevoeging van 

toegangssjablonen

•  Meertalige software, onder andere: Engels, Spaans, 

Frans, Nederlands, Italiaans, Tsjechisch, Portugees, 

Arabisch, Russisch en Poolsh



VOORDELEN

Ontwikkeld voor Galaxy 
Dimension
Biedt een Galaxy-ervaring, met 
een overzichtelijke weergave en 
vereenvoudigd uitvoeren van veel 
voorkomende  taken. WIN-PAK for 
Galaxy is gebruiksvriendelijk, intuïtief 
en gebaseerd op feedback van 
gebruikers. Het pakket biedt een 
professionele en toch eenvoudig te 
gebruiken oplossing.

Intuïtief gebruikersbeheer

WIN-PAK is ontworpen om 
beheer eenvoudig te maken. 
De software stelt u in staat om 
algemene taken in slechts enkele 
klikken uit te voeren, automatiseert 
veelvoorkomende processen, biedt 
beheer van gebruikersreferenties en 
synchronisatie tussen alle apparaten 
en locaties en centraliseert 
tevens uw gebruikersgegevens. 
Dit resulteert in een eenvoudiger 
en foutloos beheer dat minder 
arbeidsintensief is.
 

Meerdere panelen beheren

Gecentraliseerd en vereenvoudigd 
gebruikersbeheer tussen elk 
willekeurig aantal Galaxy-panelen. 
Veelgebruikte taken kunnen via 
enkele klikken worden uitgevoerd. 
Hierdoor bespaart u op kosten en 
arbeidskracht.

Verbeterde bewaking

Dankzij de realtime bewaking op een 
actieve plattegrond beschikt u altijd 
over een overzichtelijke presentatie, 
zodat er snel beslissingen kunnen 
worden genomen met minder kans 
op menselijke fouten. 

Snellere statusupdates

Dankzij de realtime statusupdates 
van alle Galaxy-panelen is alle 
informatie beschikbaar op het 
moment dat het gebeurt - zonder 
vertragingen.
 

Volledige oplossing voor 
gebruikersbeheer

Voor het beheren van Galaxy-
gebruikers zijn geen andere 
hulpprogramma’s nodig. Upgraden 
tot een volledig geïntegreerd 
systeem is altijd eenvoudig 
zodoende groeit het altijd mee met  
uw vereisten. 

Gemakkelijk te leren en 
gebruiken

De duidelijke gebruikersinterface 
en pictogrammen zorgen voor een 
korte leercurve die geen speciale 
vaardigheden vereist.

Eenvoudige implementatie en 
ingebruikname

WIN-PAK-gebruikers aanmaken op 
basis van de Galaxy-gebruikers, 
maakt de implementatie en 
overgang eenvoudig en bespaart 
tijd. Toegangscontrole en 
videobewaking kunnen worden 
toegevoegd zonder extra 
gebruikersprofielen te maken. 

Upgrade naar WIN-PAK for 
Integration / Ultimate

Galaxy-panelen toevoegen of 
integreren met videobewaking en 
toegangscontrole is eenvoudig 
met een upgraden naar WIN-
PAK for Integration of Ultimate. 
Er zijn versies voor basis- of 
geavanceerde video met integratie 
van toegangscontrole.

WIN-PAK for Galaxy



TECHNISCHE SPECIFICATIES/VEREISTEN

CONFIGuRATIE

Hieronder vindt u de hardware- en softwarevereisten voor de installatie van WIN-PAK op een computer:

•	 Randvoorwaarden

 − Galaxy Dimension GD-48, GD-96, GD-264, GD-520 firmwareversie V6.92

 − Ethernet-module E080-4 version 3.05.

•	 Minimaal: Standalone computer met ondersteuning van 1 Galaxy-paneel

•	      Aanbevolen server: Computer met ondersteuning voor 1 tot 5 panelen en maximaal 2000 zones. Besturingssysteem 

met een licentie voor het aantal benodigde werkstations en communicatiepoorten, afhankelijk van uw toepassing

•	 Prestaties: Ondersteunt 1 tot 5 panelen en maximaal 2600 zones, met uitgebreide interactie tussen de panelen of 

met paneeluitgangen, voor de aansturing van gebouwverlichting

•	 Ondersteunde besturingssystemen: 64-bits Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 2012 Server R2, 

64-bits en 32-bits Windows® 7 Professional en Windows Server 2008 R2. Geschikt voor VMware vSphere 5.5 

Galaxy Dimension-
firmwarevereisten:
-         GD-48, GD-96, GD-264 and 
 GD-520: V6.92
- Ethernet-module E080-4: V3.05

Minimaal Minimaal/werkstation Aanbevolen Prestaties

Besturings-
systeem

Windows 7 32-bit 
(geen video-integratie

Windows 7 Professional 
2012

Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2

Database
SQL Server 2012 Express 

(inbegrepen)
SQL Server 2012 Express 

(inbegrepen)
SQL Server 2012 Express 

(inbegrepen)

SQL Server 2012 met 
processorlicentie

aanbevolen 

Processor Intel® Pentium IV Intel® Core™ i5 2400 Quad Core Intel® Intel® Quad Core Xeon®

CPU 2.4 GHz 3.1 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz

RAM 4 GB 4 GB 8 GB 16 GB

Harde schijf
80 GB STATA met 
minimaal 5 GB vrij

80 GB STATA met 
minimaal 5 GB vrij

250 GB STATA of SCSI

1 TB 7.2k tpm of beter, 
geconfigureerd als: OS 

op RAID1; DB RAID
1+0 (4 schijven)

Videokaart
Standard video card

(Min, Resolution 1024 X 768)
1 x 512MB PCIe x16** 1 x 512MB PCIe x16** 1x512MB PCIe x16**



BESTELINFORMATIE

WIN-PAK for Galaxy

Voor meer informatie:  

www.honeywell.com/security/nl

Honeywell Security and Fire 

Ampèrestraat 41

1446 TR Purmerend

Nederland

Tel: +31 (0) 299 410 200

Fax: +31 (0) 299 410 201

www.honeywell.com
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NIEUW SYSTEEM

PARTNUMMER DESCRIPTION
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er WPG4X1 WIN-PAK for Galaxy - SOFTWARE VOOR ÉÉN GEBRUIKER - ENKEL GALAXY Inbraakdetectiepaneel

WPG4X5 WIN-PAK for Galaxy - SOFTWARE VOOR ÉÉN GEBRUIKER - VIJF GALAXY 
Inbraakdetectiepanelen 

UPGRADE VANAF WIN-PAK for Galaxy

PARTNUMMER

UPGRADE NAAR

Inbraak Toegang-, Video- en Galaxy-integratie

WIN-PAK
for Galaxy 

 (5 panelen)
WIN-PAK 

for Integration
WIN-PAK  
Ultimate

Eén gebruiker Eén gebruiker Vijf gebruikers Onbeperkt
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WIN-PAK
for Galaxy 
(1 paneel)

UG4X1GX5 UG4X1S4G UG4X1S45GA UG4X1P4

EXTRA:  
4 GALAXY-PANELEN

EXTRA:   
GEAVANC. TOEGANG 
VIDEO

EXTRA: 
4 USERS 
GEAVANC. TOEGANG 
GEAVANC.  VIDEO

EXTRA: 
ONBEPERKT GEBR.  
GEAVANC. TOEGANG 
GEAVANC. VIDEO

WIN-PAK
for Galaxy 
(5 panelen)

X

UG4X5S4G UG4X5S45GA UG4X5P4

EXTRA:   
GEAVANCEERDE 
TOEGANG 
VIDEO

EXTRA: 
4 USERS  
GEAVANCEERDE 
TOEGANG 
GEAVANCEERDE 
VIDEO

EXTRA: 
ONBEPERKT AANTAL 
GEBRUIKERS  
GEAVANCEERDE
TOEGANG 
GEAVANCEERDE  
VIDEO

Opmerking: Alle andere upgrades zijn niet langer beschikbaar. We raden aan een volledige licentie te kopen en contact op te nemen met de technische 
ondersteuning van Honeywell voor advies bij het upgraden.

WIN-PAK® en Galaxy® zijn geregistreerde handelsmerken van Honeywell International Inc.

Microsoft®, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008, Windows 8, Windows 7 en SQL Server zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation

VMware en VMware vSphere zijn geregistreerde handelsmerken en/of handelsmerken van VMware, Inc.


