
• Integreer toegangscontrole, digitale video 
en inbraakdetectie met de MAXPRO NVR, 
Fusion DVR / NVR en HRDP 'Performance-
serie' DVR's en Galaxy Dimension

 – In- en uitschakelen met een kaart
 – Opnemen en afspelen van toegangs- en   

   inbraakgebeurtenissen en -alarmen.
 – Bediening van meerdere camera's,   

   inclusief PTZ
 – Programmeerbare camera-instellingen
 – Gesynchroniseerd afspelen van video
 – Videopop-ups bij alarmen en          

   gebruikerverificatie
 – Gesynchroniseerde video
 – Definiëren en extraheren van   

   videofragmenten

• Ondersteuning van professionele 
toegangscontrole met PRO3200-, 
PRO2200-, NetAXS-4, NetAXS-123-, 
N-1000-, NS2+- en NS2-
toegangscontrolepanelen

• Beheer kaarthouders en Galaxy-gebruikers 
vanaf meerdere locaties

FUNCTIES

• Snel start en configuratie-wizards

• Real-time bewaking van inbraak-, 
toegangs- en videogebeurtenissen

 – Controle en respons, incl. bevestiging, 
wissen, annotatie, live-video en opgen. 
video /  aanwezigheid en afmelding met 
rapportoptie / geav. bewakingsronde: 
controlepunt of kaartuitlezing

• Handmatig afwijken van systeemfuncties 
en -schema's

 – Deuren in-/uitschakelen, partities 
en zones in-/uitschakelen, Zones 
overbruggen en overbruggingen opheffen

    – Deurmodi: Lockout, Afsluiten, Alleen-
PIN, Kaart en PIN, Kaart of PIN, Alleen 
kaart, Supervisor en Escort-modus

• Mogelijkheid om WIN-PAK- 
toegangscontrolesysteem via WIN-
PAK API te verbinden met multi-
brandsoftware- en databasesystemen

• Geavanceerde rapportagefunctionaliteit

    – Vooraf gedefinieerde of aangepaste     
    rapporten, vooraf gedefinieerde    

    rapporten, inplannen voor verzending via  
    e-mail, rapporten exporteren in .csv-,  
    .txt- en HTML-indeling

• Liftoproep en -bediening, alleen voor 
panelen op RS-485-bus • Anti-
passbackverwerking • Inhoudgevoelige 
helpschermen • Inplannen van automatisch 
legen van geschiedenislog na bijv. 90 
dagen. (i.v.m. compliance-regelegeving) 

• Dynamische plattegronden

  – Apparaten voor toegangsbeheer, video 
en inbraakbeveiliging bedienen/ Koppeling 
van plattegronden / Alarmen bevestigen en 
wissen

• Ondersteuning van Windows UAC 
(User Account Control) • SQL Server 
2012 Express Edition meegeleverd. /
Ondersteuning van SQL 2012 Standard-, 
SQL 2008 Express R2-, SQL 2008 
Standard-edities. • 64-bit OS), Windows 
10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 
2012 server, Windows Server 2012 R2 (64 
bit OS-only), Windows 2008 R2 server, 
Windows 7 • Gekwalificeerd voor VMware 
vSphere 5.5

De geïntegreerde beveiligingssoftware WIN-PAK® van 
Honeywell zorgt voor een volledige en probleemloze 
beveiligingsintegratie van toegangscontrole, digitale video en 
inbraakbeveiliging. Dankzij de krachtige gebruikersinterface 
van WIN-PAK kunnen integrators één softwarepakket 
installeren voor alle beveiligingsbehoeften van hun klanten.

• WIN-PAK for Integration (SE): Gebruikerssoftware voor 
geavanceerde toegangscontrole met video-integratie voor één 
of vijf gebruikers. De versie voor één gebruiker ondersteunt 
basisvideo. De versie voor vijf gebruikers geavanceerde video 
en Honeywell DVR’s en NVR's.

• WIN-PAK for Integration (SE) inclusief Galaxy-integratie: 
Gebruikerssoftware voor geavanceerd Galaxy-beheer van 
meer dan vijf centrales en integratie van geavanceerde 
toegangscontrole en video voor één of vijf gebruikers. 

• WIN-PAK Ultimate (PE): De ongelimiteerde 
gebruikerssoftware dat integratie ondersteunt van 
geavanceerde toegangscontrole, geavanceerde video 
inclusief Honeywell DVR's en NVR's én meer dan 5 Galaxy-
inbraakcentrales.

WIN-PAK optimaliseert de systeemprestaties en de totale 
gebruikskosten door meerdere Honeywell-platforms, zoals 
toegangscontrole, videobewaking en inbraakdetectie, 
te ondersteunen vanuit één gebruikersinterface. 
Het resultaat is een naadloze integratie in één 
gemeenschappelijke gebruikersinterface voor zowel de 
toegangscontrole -hardware als voor de videobewaking- en 
inbraakdetectieoplossingen. Functies die tot nu toe werden 
verbonden via fysieke relais en invoerapparaten, worden 
nu op een logische manier bestuurd. Deze eenvoud geeft 
gebruikers meer controle over hun systemen dan ze met 
meerdere softwareplatforms en -interfaces zouden hebben 
gehad, en werkt beter dan een typische niet-geïntegreerde 
oplossing waarin apparaten niet van elkaar weten wat ze aan 
het doen zijn. Verminderen van de totale gebruikskosten staat 
altijd voorop bij de producten van Honeywell.

Anders dan andere softwareproducenten brengt Honeywell 
geen licentiekosten per lezer in rekening, waardoor de kosten 
van een systeemuitbreiding worden beperkt

De toegangscontrolefunctie van WIN-PAK is uitgebreid met 
systeemeigen ondersteuning van NetAXS-123-, NetAXS-4- 
en NS2-panelen. Met de NetAXS-panelen worden meerdere 
niveaus van toegangsbeheer geboden, zoals de Supervisor-
modus, de Escort-modus en VIP-kaarten. Met NetAXS-4 kan 
ook permanente liftbewaking worden gerealiseerd.

WIN-PAK's verbeterde inbraakintegratie biedt een real-time 
grafische weergave van het inbraaksysteem en de hulpfuncties 
om gemakkelijk meerdere centrales op verschillende locaties 
te beheren. Vaak voorkomende taken en het verwerken van 
bulkwijzigingen zijn intuïtief en geautomatiseerd, voor het 
eenvoudig beheren van zeer grote installaties. Door het 
verbeterde gebruikersbeheer is het niet langer nodig om 
dezelfde wijziging ook op andere locaties te herhalen. WIN-PAK 
vereenvoudigt het toegangscontroleproces, voorkomt valse 
alarmen doordat operators met een geldige pas het systeem in 
of uit kunnen schakelen. 

WIN-PAK biedt verbeterde integratie van digitale video
met MAXPRO® NVR XE / SE, Fusion NVR, Honeywell Rapid 
Eye™, en HRDP 'Performance-serie FVR's. Dankzij integratie 
kan video worden gekoppeld aan toegangscontrole en aan 
inbraak- en videogerelateerde gebeurtenissen en -alarmen van 
het Galaxy-systeem. Met de software kunnen videofragmenten 
uit het hele systeem eenvoudig worden afgespeeld op basis 
van een tijdstip of gebeurtenis. Dankzij de integratie kunnen 
gebruikers camera's volledig besturen, incl. pan, tilt en zoom. 
Daarnaast is het via de videoverificatie-optie mogelijk om live 
gebruikers te verifiëren. Videofragmenten kunnen ook worden 
opgeslagen. 

WIN-PAK biedt de geavanceerde rapportagefunctionaliteit waar 
klanten om vragen, Ook kunnen gebruikers vooraf rapporten 
definiëren voor export of verzending via e-mail. Ongeacht uw 
behoefte, WIN-PAK groeit met u mee en is zodoende altijd de 
juiste keuze - nu en voor de toekomst.

WIN-PAK® Ultimate
Geïntegreerde beveiligingsmonitoring en -beheer

WIN-PAK® for Integration



WIN-PAK® for Integration
WIN-PAK® Ultimate
VOORDELEN

Naadloze Integratie
WIN-PAK verenigt het toegangscontrolesysteem, 
het Galaxy-bedieningspaneel voor 
inbraakdetectie, de Rapid Eye™ Multi-Media 
Series, MAXPRO® NVR XE/SE, Fusion 
en HRDP DVR-systemen van Honeywell. 
De naadloze integratie van deze systemen 
onder WINPAK voorziet in een gezamenlijke 
'look and feel'. Dit voorkomt verwarring 
en compatibiliteitsproblemen die ontstaan 
wanneer verschillende systemen van meerdere 
fabrikanten worden gebruikt.

Uitgebreide inbraak functionaliteiten
Gebruik WIN-PAK for Integration of Ultimate 
om de inbraakfunctionaliteiten van een of meer 
Galaxy Dimension-systemen te integreren. 
Maak gebruik van de krachtige software-
mogelijkheden om Galaxy-gebruikers van 
meerdere Galaxy-centrales te beheren en 
alarmen te visualiseren via dynamische en 
interactieve plattegronden. Integreer inbraak, 
video en toeganscontrole om een compleet 
geïntegreerd systeem te verkrijgen. Galaxy-
integratie is inbegrepen in WIN-PAK Ultimate, en 
optioneel voor WIN-PAK for Integration.

Geen aanvullende training vereist
WIN-PAK for Integration /Ultimate integreert 
met de Honeywell-producten waarop klanten 
al jaren vertrouwen. WIN-PAK, Galaxy en 
Honeywell Digital Video Solutions bieden een 
'look and feel' die aansluit bij bestaande
installaties en vereisen weinig of geen extra 
tijd voor installatie en programmeren. 

CONFIGURATIE

Gevanceerde videobeveiliging
De integratie met MAXPRO NVR, Fusion
NVR/DVR en HRDP 'Performance-serie' van 
Honeywell breidt de opslagruimte uit en 
vereenvoudigt identificatie en afspelen van 
gebeurtenissen en alarmen. Bij toegangs- of 
inbraakgebeurtenissen geeft WIN-PAK for 
Integration of Ultimate een melding met 
beschikbare video-beelden; live of opgenomen, 
eenvoudig op te vragen.
Melding van online en offline status van de DVR,
bewegingsdetectie en verlies van videosignaal
van de camera zijn beschikbaar. De geavanceerde 
video-integratie biedt de mogelijkheid om per
gebeurtenistype tot vier camera's op te roepen
die kunnen worden ingesteld om over te 
schakelen naar een handmatige bediening. 

Verminder valse alarmen en 
ongeautoriseerde toegang
WIN-PAK for Integration en Ultimate vermindert 
het aantal ongewenste alarmen
veroorzaakt door onjuist gebruik van het
bediendeel, onjuiste codes of ongeoorloofde
toegang tot gevoelige gebieden. Rapporten
kunnen worden gegenereerd om bedrijven te
helpen efficiënter te werken.

Intuïtief Gebruikersbeheer
WIN-PAK maakt het makkelijker om gebruikers 
over meerdere locaties te beheren. Zo is het 
mogelijk om gebruikers te importeren van 
aangesloten systemen, meerdere installaties 
en databases te synchroniseren en wijzigingen 
overal tegelijk te implementeren in slechts enkele 
muisklikken. Waarom moeilijk doen, als het met 
WIN-PAK makkelijk kan?! 

NETWERK NETWERK

Ethernet/LANSERIALTUK 
en PCI3

Eerdere toegangshardware  
(NS2 Panelen)

NetAXS-4
4 lezers

NetAXS-123  
1,2 of 3 deuren

NetAXS-123  
1,2 of 3 deuren

WIN-PAK Werkstation PC/Server

OmniClass™ 

lezers

OmniClass™ 
lezers

• Retail en winkelketens

• Datacentra

• Multinationalsen af te spelen die verband houden met inbraakalarmering en toegangsbeheer

• Ziekenhuizen / medische centra

• Restaurants

• Supermarkten

• Kantoorgebouwen

• Kinderdagverblijven

• Apotheken

• Lichte industrie

• Magazijnen

• Scholen / universiteiten

TYPISCHE TOEPASSINGEN



INTEGRATIEMOGELIJKHEDEN

Het innovatieve WIN-PAK® van Honeywell biedt de meest complete oplossing voor toegangsbeheer in één pakket. De 
gebruikskosten die gepaard gaan met training, onderhoud en de mogelijkheid om actieve systemen aan te passen, worden 
verminderd

Belangrijke integratiefuncties

Algemeen:
• Integreert Toegang, Inbraak en Videobeheer

• Visualiseert alle diciplines in interactieve plattegronden

• Geeft toegang en deactiveert systeem met een geldige kaart

• Systeemactivatie door driekeer kaart aan te bieden

• Live-video bekijken vanaf 16 camera's gelijktijdig

• Verificatie van geldige/ongeldige kaarthouder

• Videoverificatie in/uitschakelen

• Video pop-up voor toegang, inbraak en videogebeurtenissen

• Live controle van systeem

– Inbraaksysteem in/uitschakelen

– Meerdere groepen beheren

– Bypass/unbypass voor deuren

– Live cameraview, inclusief PTZ

Toegangsintegratie:
• Alle WIN-PAK for Access-functionaliteiten, inclusief PRO3200

• Toegangsgebeurtenissen geïntegreerd met de video pop-ups en 
inbraakbesturingen

• Gebruik de toegangscontrolekaartlezers voor in- en uitschakelen 
van inbraakgroepen

Inbraakintegratie:
• Alle WIN-PAK for Galaxy-functionaliteiten tot 50 Galaxy-centrales

• Galaxy-gebruikersbeheer voor meerdere centrales

• Galaxy-gebeurtenissen geïntegreerd met de video pop-ups en 
toegangscontrolebesturing

Video-integratie:
• Uitgebreide ondersteuning van camera- en NVR/DVR-

functionaliteiten; videoclips exporteren vanuit WIN-PAK

• Geavanceerde video-ondersteuning

– Tot vier verschillende camera's instellen per gebeurtenistype

– Handmatige PTZ-besturing met Auto-Home-preset

– Video-playback van vier camera's tegelijkertijd

Belangrijke integratievoordelenfuncties
• Bespaar tijd en geld door drie afzonderlijke systemen te beheren 

met één gebruiksvriendelijke software-interface

• Verbeter het beveiligingsniveau door het delen van 
gebruikerscodes te voorkomen. Verhoog de beveiliging door 
gebruik te maken van een unieke kaart voor het deactiveren van 
het systeem en het verlenen van toegang bij de deur

• De WIN-PAK® software-interface stelt gebruikers in staat 
alarmen op te zoeken en af te spelen die verband houden met 
inbraakalarmering en toegangsbeheer

• Met automatische rapportage kunnen gebruikers in staat per 
uur, dag, week of maand actuele rapporten te versturen bij 
inbraak- of toegangsgebeurtenissen

• Beperk inactiviteit van medewerkers doordat slechts op één 
systeem training nodig is

• Breid het systeem uit om te voldoen aan huidige en toekomstige 
behoeften Begin met toegangsbeheer en voeg later video of 
inbraakdetectie toe als debehoeften veranderen

COMPUTERVEREISTEN

Hieronder vindt u de hardware- en softwarevereisten voor de installatie van WIN-PAK op een computer:
• Minimaal: Stand-alone computer ondersteunt 1 tot 10 lezers, 250 kaarten

• Aanbevolen server: computer die 1 tot 100 lezers en 5000 kaarten ondersteunt, besturingssysteem met licentie voor het aantal 
benodigde werkstations en communicatiepoorten voor uw toepassing

• Prestaties: Ondersteunt met meer dan 100 lezers, 50,000+ kaarten, 150,000 gebeurtenissen per dag

• Ondersteunde besturingssystemen: 64 bit Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 2012 Server R2, 64-bit en 32-bit 
Windows® 7 Professional en Windows Server 2008 R2. Qualified voor VMware vSphere 5.5 (Engels)

MINIMAAL MINIMAAL/WERKsTATION AANBEVOLEN PREsTATIEs

BEsTURINGs-
sYsTEEM

Windows 7 32-bit (geen video-
integratie)

Windows 7 Professional Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2

DATABAsE SQL Server 2012 Express 
(meegeleverd)

SQL Server 2012 Express 
(meegeleverd)

SQL Server 2012 Express 
(meegeleverd)

SQL Server 2012 met  
processorlicentie aanbevolen

PROcEssOR Intel® Pentium IV Intel® Core™ i5 2400 Intel® Xeon® E5600-serie Intel® Xeon® X5600-serie

cPU 2.4 GHz 3.1 GHz 2.4 GHz 2.8 GHz

RAM 4 GB 4 GB 8 GB 16 GB

VAsTE scHIJF
80 GB SATA met minimaal 

minimaal 
5 GB vrij

80 GB SATA met minimaal 
5 GB vrij 250 GB SATA of SCSI

1 TB 7.2k RPM or better drives 
configured as: OS on RAID1; DB 

RAID 1/5 (4-disk)

VIDEOKAART
Geen video-integratie
Standarad videokaart 

1 x 512 MB PCIe x 16** 1 x 512 MB PCIe x 16** 1 x 512 MB PCIe x 16**

Raadpleeg Honeywell over andere geavanceerde toepassingen. 
**Aanbevolen video-kaart voor video-integratie is NVIDIA Quadro NVS 300 - 1x512MB PCIe x16 of vergelijkbaar



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

Microsoft®, Windows® Server 2012, Server 2008,
Windows 10, Windows 7, Windows 2003 Server, en SQL
Server zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft 
Corporation

VMware en VMware vSphere zijn heregistreerde 
handelsmerken van VMware, Inc.
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Ga voor meer informatie naar:

www.honeywell.com/security/nl

Honeywell Security Group

Ampèrestraat 41

1446 TR Purmerend

Nederland

Tel: +31 (0)299 410 200

www.honeywell.com

BESTELLEN

Opmerking: Alle andere upgrades zijn niet langer beschikbaar. We raden aan een volledige licentie te kopen en contact op te nemen met de technische

WIN-PAK® for Integration
WIN-PAK® Ultimate


