
Oprogramowanie Honeywell Pro-Watch 
optymalizuje czas pracy, pozwalając  
skupić się na działalności biznesowej.

Pakiet PRO-WATCH INTEGRATED SECURITY SUITE łączy zaawansowane 

możliwości systemu kontroli dostępu Pro-Watch Access Control, interfejsu  

Pro-Watch Intelligent Command oraz systemu Pro-Watch VMS, dając 

użytkownikowi całkowity i szczegółowy podgląd sytuacji w panelu nawigacyjnym.  

Narzędzia systemowe, takie jak panele nawigacyjne statusu systemu oraz 

zbiorcze aktualizacje oprogramowania sprzętowego i haseł, obniżają koszty 

operacyjne i podnoszą efektywność pracy operatora.  Jednolity widok alarmów 

na mapach oraz możliwość modyfikowania widoków 'salvo' umożliwiają lepszą 

ocenę sytuacji. Zautomatyzowany przebieg procedur operacyjnych obniża koszty 

utrzymania zgodności z systemu przepisami oraz codzienne koszty operacyjne.  

Pro-Watch Integrated Security Suite obniża także całkowity koszt instalacji dzięki 

wykorzystywaniu już istniejącej infrastruktury.

Ponadto Pro-Watch Integrated Security Suite na podstawie danych z systemu 

klienta na bieżąco dostarcza danych diagnostycznych, w ten sposób umożliwiając 

użytkownikowi dokładne ustalanie budżetu w zakresie kosztów konserwacji. 

Przepisy regionalne stanowią źródło codziennych wyzwań stojących przed 

pracownikami działów ochrony. Automatyzując procesy przyczyniające się do 

zachowania zgodności z tymi przepisami, Pro-Watch zmniejsza ryzyko nałożenia 

kar finansowych za brak takiej zgodności. Dzięki zautomatyzowanym procesom 

operator systemu bezpieczeństwa może skupić się na wymaganiach codziennej 

pracy, zamiast angażować się w działania na rzecz zachowania zgodności 

z przepisami. 

Elastyczna architektura platformy Pro-Watch Integrated Security Suite  

przekłada się na całodobową dostępność systemu przy najniższych w branży 

kosztach instalacji i eksploatacji. Jej przystępna konstrukcja łączy mnogość 

funkcji i swobodę konfiguracji z intuicyjnym menu, do którego obsługi 

wymagane jest jedynie niewielkie przeszkolenie. Wbudowane przewodniki 

po systemie wprowadzają nowych operatorów w podstawy obsługi systemu, 

umożliwiając im rozpoczęcie efektywnej pracy w ciągu 10 minut, dzięki czemu 

kosztowne szkolenia obiektowe stają się zbędne. 

Podstawowe założenie systemów bezpieczeństwa skupia się na możliwości pełnej 

kontroli i podglądu sytuacji. Pro-Watch Integrated Security Suite, wykorzystując 

sztuczną inteligencję, analizuje ogromną ilość danych pochodzących z wielu 

systemów, aby rozpoznać nietypowe sytuacje. Po wykryciu incydentu jego 

lokalizacja zostaje przedstawiona na mapie budynku, a w toku realizacji SOP 

(standardowa procedura operacyjna) tworzony jest odpowiedni proces. Wszystkie 

działania związane ze zdarzeniem są archiwizowane do celów późniejszej analizy 

i przetrzymywane na potrzeby kontroli zewnętrznej. 

System Pro-Watch oferuje różnorodne opcje audytów oraz raportów na potrzeby 

śledztw, sprawdzania zgodności z przepisami i pozyskiwania danych biznesowych.

PRO-WATCH® 5.5 
Integrated Security Suite

Oprogramowanie Honeywell Pro-Watch 5.5, 
stanowiące element platformy Pro-Watch 
Integrated Security Suite, to niezawodny, w 
pełni zintegrowany system kontroli dostępu, 
telewizji dozorowej oraz sygnalizacji włamania 
i napadu z możliwością podglądu wszystkich 
elementów na jednym ekranie, zapewniając 
skuteczną ochronę pracowników i mienia, 
optymalizację produktywności oraz zgodność 
z restrykcyjnymi przepisami w zakresie 
bezpieczeństwa, obniżając jednocześnie 
koszty operacyjne. 
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• Klient internetowy na potrzeby 
identyfikacji, raportowania, 
monitorowania alarmów i zdarzeń

• Klient mobilny na potrzeby identyfikacji, 
weryfikacji identyfikacji i kontroli przejść

• Obsługa serwerów obejmująca systemy 
Windows® Server 2012/2016/2019, 
Windows 10 (32-bitowy i 64-bitowy),  
SQL Server 2014/2016/2019

• Jeden interfejs użytkownika do wielu 
systemów bezpieczeństwa i funkcji 
biznesowych

• Oprogramowanie Honeywell Software 
Development Kit (HSDK) i Pro-Watch 
można integrować z innymi systemami 
budynkowymi, takimi jak systemy 
przeciwpożarowe, oświetleniowe oraz 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

• Interfejs Web Services API umożliwia 
integrację z systemami innych firm oraz 
z usługą Active Directory

KRÓTKI PRZEGLĄD CECH I FUNKCJI

• Zarządzanie certyfikatami

• Powiązania zdarzeń/działań obejmujące 
wysyłanie wiadomości e-mail, 
uruchamianie zapisanej procedury lub 
wyzwalanie wejścia/wyjścia alarmowego

• Zdarzenia alarmowe wyzwalane na 
poziomie Pro-Watch na potrzeby 
reakcji między kontrolerem oraz między 
kontrolerami a oprogramowaniem lub 
reakcji lokalnych w obrębie jednego 
kontrolera

• Zaawansowane raporty

• Obsługa platformy Microsoft Azure

• Obsługa wirtualizacji na potrzeby 
oprogramowania VMWare i Microsoft® 
Hyper-V

•  Integracja z portalem HID Origo™

• Funkcja raportów o zgodności 
z przepisami oferująca raportowanie 

danych i statystyk; raporty generowane 
automatycznie według harmonogramów

• Łatwe konfigurowanie i prosta 
konserwacja systemu z zastosowaniem 
szablonów sprzętu definiowanych przez 
użytkownika

• Partycja bazy danych oraz definiowane 
uprawnień operatora

•  Kontroler Mercury serii 3

• Kontroler Mercury M5 (CASI) i MS Bridge 
(Software House)

• Wersje Lite, Professional, Corporate 
i Enterprise
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SYSTEMY MAŁE: 
WERSJE PRO-WATCH LITE 
I PRO-WATCH PROFESSIONAL 
Wersje Pro-Watch Lite Edition (PWLT) 
i Pro-Watch Professional Edition (PWPE) 
są zoptymalizowane pod kątem potrzeb 
mniejszych systemów bezpieczeństwa.

W wersjach tych wykorzystywany jest 
system Microsoft SQL Express 2019, 
więc serwer można umiejscowić na stacji 
roboczej dla pojedynczego komputera 
PC albo na osobnym serwerze. 
W obu wypadkach do serwera można 
podłączać dodatkowych klientów aż 
do osiągnięcia dozwolonego limitu. 
Więcej szczegółów można znaleźć 
w specyfikacji na stronie 5.

Wersja Pro-Watch Lite Edition zapewnia 
podstawowe funkcje dla małego biura 
i obejmuje kontrolery dostępu Pro-
Watch serii PW. Do systemu można 
dodać łącznie do 4 licencji klienckich.

Wersja Pro-Watch Professional 
Edition idealnie nadaje się do obiektów 
wymagających więcej niż 32 czytników 
lub maksymalnie 6 klienckich stacji 
roboczych.

SYSTEMY ŚREDNIE I DUŻE: 
WERSJE PRO-WATCH 
PROFESSIONAL I PRO-WATCH 
CORPORATE
Obie wersje, Pro-Watch Professional 
Edition (PWPE) i Pro-Watch Corporate 
Edition (PWCE), są dedykowane do 
instalacji na średnich i dużych obiektach.

Aplikacja raportująca zawiera szablony 

podstawowych raportów oraz umożliwia 

generowanie niestandardowych 

raportów eksportowanych w formatach 

XLS, CSV i PDF.

Pro-Watch stanowi solidne 

i sprawdzone rozwiązanie 

do zarządzania systemami 

bezpieczeństwa. Jest doskonałym 

rozwiązaniem dla przedsiębiorstw 

różnej wielkości i w różnych branżach 

od wielobudynkowych kampusów, przez 

obiekty administracji publicznej po 

infrastrukturę krytyczną.

Dodatkowe licencjonowane elementy:
• Wyświetlanie alarmów na mapach
•  Wdrożenie map GIS
•  Panele nawigacyjne statusu 

systemu dla dla dostępu z urządzeń 
zewnętrznych

•  Eksportowanie zdarzeń do plików 
w formacie PDF

•  Zbiorcze aktualizacje 
oprogramowania sprzętowego 
i haseł dla kamer innych niż 
Honeywell

Kamera

Drukarka

Stacja robocza 
Badging

Wersje Lite, Professional 
i Corporate stacji 

MAXPRO® Workstation 
oraz serwer z klientem 

Pro-Watch

Ściana 
wizyjna

DVR

Rejestrator 
sieciowy (NVR)

Analogowy
przełącznik 
matrycowy

Stacja robocza  
Pro-Watch

i serwer

MAXPRO® 
NVR

Kamery IP

Integracja rozwiązań 
antywłamaniowych VISTA® 
i Galaxy* Dimension

Czytnik do 
rozpoznawania twarzy

Czytnik kart Smart

PW-7000PW-7000

Czytnik 
kart Prox

Czytnik 
odcisków 
palców

Z wyjątkiem oprogramowania Badging i Vista, 
integracja tych systemów nie jest dostępna 
w przypadku wersji Pro-Watch Lite Edition

* Galaxy nie jest dostępne w USA.

Rysunek 1. Integracje dostępne przy użyciu oprogramowania Pro-Watch
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Platforma Pro-Watch Suite oferuje podstawowe licencje na oprogramowanie, 
które odpowiadają na potrzeby w zakresie ochrony występujące w różnych 
obiektach-od małych firm aż po przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym:

PRO-WATCH LITE EDITION:  
Podstawowe funkcje dla małego biura z obsługą maksymalnie 32 drzwi na 
kontrolerach serii PW.

PRO-WATCH PROFESSIONAL EDITION: 
Pełna gama funkcji w zakresie ochrony z większą liczbą opcji dla organizacji 
średniej wielkości z maksymalnie 64 drzwiami; na potrzeby organizacji 
wymagających procesów zintegrowanych lub zgodności z przepisami. 

PRO-WATCH CORPORATE EDITION: 
Kompletna ochrona dla większych organizacji i kampusów. Za sprawą 
dodatkowych opcji wysokiej dostępności systemu wersja ta stanowi 
optymalny wybór dla organizacji, które wymagają, aby system 
zabezpieczeń funkcjonował w ramach całodobowych planów ciągłości 
działania.  

PRO-WATCH ENTERPRISE EDITION: 
Globalny system zabezpieczeń, który scala szereg systemów Pro-Watch 
Corporate Edition w celu efektywnego zarządzania danymi posiadaczy 
identyfikatorów i raportowania o zdarzeniach wewnątrz organizacji. 
Plany ciągłości działania dla systemu bezpieczeństwa są w pełni 
uwzględnione.

Corporate Edition

Corporate Edition

Corporate Edition

Corporate Edition

Pro-Watch 
Enterprise 

Edition

SYSTEMY DLA 
PRZEDSIĘBIORSTW:  
PRO-WATCH ENTERPRISE 
EDITION
Pro-Watch Enterprise Edition (PWEE) 
stanowi system zabezpieczeń dla 
organizacji o zasięgu globalnym 
pozwalający na udostępnianie 
tożsamości posiadacza identyfikatora 
i danych zdarzeń w całej organizacji.

Wraz z systemem PWEE serwer 
w wersji dla przedsiębiorstw umożliwia 
dwukierunkowe udostępnianie danych 
między serwerami regionalnymi. Dzięki 
temu możliwe jest korzystanie w różnych 
organizacjach z rozwiązań opartych na 
pojedynczym poświadczeniu tożsamości.

Jeśli organizacja jest wyposażona 
w co najmniej dwa systemy 
Pro-Watch Corporate Edition (PWCE), 
może łatwo podnieść klasę serwerów 
tak, aby stały się częścią systemu 
Enterprise. Każdy serwer w wersji dla 
przedsiębiorstw staje się serwerem 
regionalnym i utrzymuje kontrolę nad 
systemem regionalnym.
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Tabela 1. Dane techniczne Pro-Watch 5.5
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STANDARDOWE LICENCJE KLIENTA (BEZ LICENCJI BADGING)

Liczba uwzględniona 
z systemem podsta-
wowym
Licencja na 1 serwer 
i 1 klienta

2 2 2 2

Maksymalna liczba, jaką 
można dodać

4 5
Nieograni-
czona

Nieograni-
czona

LICENCJE KLIENTA BADGING / ADVANCED BADGING

Liczba uwzględniona 
z systemem podsta-
wowym

1 1 1 -

Maksymalna liczba, jaką 
można dodać1 2 5

Nieograni-
czona

-

LICENCJE NA CZYTNIKI

Liczba uwzględniona 
z systemem podsta-
wowym

32 32 96 -

Maksymalna liczba, jaką 
można dodać

0 32 20,000 -

LICENCJE NA SERWER REGIONALNY

Liczba uwzględniona 
z systemem podsta-
wowym

- - - 1

Maksymalna liczba, jaką 
można dodać

- - -
Nieograni-
czona2

LICENCJE COMPLIANCE REPORT MANAGER 

Liczba uwzględniona 
z systemem podsta-
wowym

- - - -

Maksymalna liczba, jaką 
można dodać 

Ograniczona 
standardowy-
mi licencjami 
klienta

Ograniczona 
standardowy-
mi licencjami 
klienta

Ograniczona 
standardowy-
mi licencjami 
klienta

-

OBSŁUGA BAZ DANYCH

SQL 2016, 2017 oraz 
2019 Express 
(maksymalny rozmiar 
bazy danych: 10 GB)

Tak Tak Tak Nie

SQL 2014, 2016, 2017 
oraz 2019 Standard

Nie Nie Tak Tak

1  Aby mogła działać licencja klienta Advanced Badging, na maszynie należy mieć standardową licencję klienta. 
2 Należy zamówić jeden serwer regionalny w systemie Enterprise do każdego z serwerów PWCE w systemie. 
3 Systemy Enterprise łączą razem dwa lub więcej systemów w wersji Corporate w celu udostępniania tożsamości 
posiadaczy identyfikatorów i zdarzeń między systemami w wersji Corporate.

WERSJE PROFESSIONAL, 
CORPORATE I ENTERPRISE
• Standardowy klient Badging 

i Advanced Badging
• Opcjonalna licencja do kodów 

kreskowych 2D PDF417
• Opcja nweryfikacji osób 

w ramach Transportation Security 
Clearinghouse (TSC) w systemach 
Pro-Watch AP (Airport) i Vendor 
Management Portal

• Integracja z centralami alarmowymi 
Honeywell VISTA® 128 /250 FBP, 
FBPT, BPE i BPT oraz z GX w Ameryce 
Północnej, a także z Honeywell 
Galaxy® Dimension GD-48, GD-96, 
GD-264, GD-520 w Europie

• Wyzwalanie procedur zdarzeń 
przy następujących po sobie 
zduplikowanych zdarzeniach

• Zgromadzenia, anty pass-back 
i obchody strażników

• Egzekwowanie minimalnej 
i maksymalnej liczby osób 
przebywających w danej lokalizacji

• Integracja z urządzeniami wideo 
dodanymi w systemie MAXPRO VMS

• Obsługa serwerów systemu 
interkomowego Commend® GE200, 
GE300, GE700 i GE800

• Szczegółowe historyczne dane 
ustawień do śledzenia zmian 
w konfiguracji, operacji w zakresie 
ochrony oraz zdarzeń dotyczących 
urządzeń na potrzeby audytu

• Interkomy powiązane z czytnikami 
i lokalizacjami na mapach zapewniają 
szybki dostęp do określonych 
jednostek

• Opcje umożliwiające integrację 
danych biometrycznych, 
sprzętu innych firm, rozwiązań 
radarowo-wizyjnych oraz systemu 
IT Convergence

• Rozwiązania do realizacji wysokiej 
dostępności systemu i serwera 
redundantnego (wersje Corporate 
i Enterprise)

• Obsługa bezprzewodowych zamków 
Allegion, Assa Abloy i Salto

• Obsługa zamków 'offline'  firmy Salto
• Bezpośrednia obsługa czytników 

biometrycznych Morpho™ i Iris ID™
• Rozwiązanie FICAM PACS 

Infrastructure ujęte na liście APL
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Tabela 2. Dane techniczne Pro-Watch 5.5

DANE TECHNICZNE STACJI ROBOCZEJ Z KLIENTEM PRO-WATCH

CECHA ZALECENIA
Procesor Intel® Core™ i3, i5 lub i7, 2,8 GHz lub więcej

Typ komputera Stacja robocza lub serwer

Pamięć systemowa (RAM)¹ 8 GB w przypadku systemu Windows® 8.1 (32- i 64-bitowego); 8 GB w przypadku systemu Windows 10

System operacyjny Windows 10 (32- lub 64-bitowy); Windows 2012/2016/2019 Server Enterprise lub Standard Edition (32- lub 64-bitowy)
UWAGA: WSZYSTKIE wersje wymagają wersji Professional lub wyższej

Napęd DVD Tak

Dyski twarde Pojemność, prędkość, interfejs: 80 GB lub większa, 7200 obr./min, SATA lub SAS

Złącze USB 2.0

Połączenie sieciowe 100 Mb/s lub więcej, zalecane rzędu GB

Rozdzielczość wideo 1920 x 1080 pikseli; kolor 24-bitowy lub wyższy

Multimedia Standardowa karta graficzna VGA (karta wideo)

1 Obejmuje pamięć RAM, jakiej wymaga komputer klienta, aby mógł na nim działać system operacyjny Windows. 

DANE TECHNICZNE SERWERA PRO-WATCH

CECHA WYMAGANIA W PRZYPADKU MAŁEGO 
SYSTEMU1

WYMAGANIA W PRZYPADKU DUŻEGO 
SYSTEMU1

Zalecany procesor

Procesory skalowalne Intel Xeon® 2. generacji 
z ozna czeniem Silver/Gold/Platinum (12 rdzeni 
lub więcej)
Maks. częstotliwość turbo 3,2 GHz

Procesory skalowalne Intel Xeon 2. generacji z ozna-
czeniem Silver/Gold/Platinum (24 rdzenie lub więcej)
Maks. częstotliwość turbo 3,6 GHz

Zalecany system operacyjny
Windows 10* w kompilacji 1067 lub wyższej
Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019
* Wymaga wersji Professional lub wyższej

Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019

Zalecany system bazy danych SQL Server® 2014/2016/2017/2019 SQL Server 2014/2016/2017/2019

Powiadomienia e-mail
Wymagany serwer SMTP.  
Używany do zintegrowanego uwierzytelniania 
tożsamości

Wymagany serwer SMTP.  
Używany do zintegrowanego uwierzytelniania 
tożsamości

Zalecany typ komputera 
(serwer lub stacja robocza)

Stacja robocza lub serwer

Zalecany sprzęt serwera
Obsługiwana stacja robocza (wymagana stabilność 
w środowiskach o znaczeniu krytycznym dla prowa-
dzonej działalności)

Zalecana pamięć systemowa 
(RAM)

Minimalnie 24 GB, zalecane 32 GB lub więcej 
(stosownie do wybranego systemu operacyjnego)

Minimalnie 32 GB, zalecane 64 GB

Napęd DVD Tak Tak

Dyski twarde ² ³

Pojemność, prędkość, interfejs:
160 GB SSD lub HDD o 7200 obr./min lub 
więcej, SATA lub SAS
* Rozmiar bywa różny stosownie do transakcyjnej 
pamięci masowej i innych zmiennych, takich jak 
archiwa, kopie zapasowe itd.

Macierz RAID 1: (RAID 1 oparta na systemie operacyj-
nym lub sprzęcie)
Pojemność, prędkość, interfejs: 160 GB SSD lub HDD 
o 7200 obr./min lub więcej, SATA lub SAS (prefero wane 
SSD)
Macierz RAID 2: (aplikacyjne bazy danych)  
(RAID 5 lub RAID 10 oparta na sprzęcie)
*  Rozmiar bywa różny stosownie do transakcyjnej pamięci masowej 

i innych zmiennych, takich jak archiwa, kopie zapasowe itd.

Nośnik wymienny na potrzeby 
kopii zapasowych bazy danych⁴

160 GB lub więcej, napęd USB lub eSATA 300 GB lub więcej, napęd USB lub napęd eSATA

Połączenie sieciowe 100 Mb/s lub więcej, zalecane rzędu GB 100 Mb/s lub więcej, zalecane rzędu GB

Rozdzielczość wideo
1920 x 1080 pikseli; kolor 24-bitowy lub wyższy  
Standardowa karta graficzna VGA (karta wideo)

1920 x 1080 pikseli; kolor 24-bitowy lub wyższy  
Standardowa karta graficzna VGA (karta wideo)

1   W przypadku systemu, który będzie mały, system Pro-Watch powinien mieć mniej niż pięć klientów, nie więcej niż 128 czytników online, mniej niż 5000 zdarzeń historycznych dziennie oraz konserwację bazy 
danych prowadzoną należycie przez użytkownika końcowego lub sprzedawcę świadczącego serwis. System, który ma być duży, musi mieć od 5000 do 50 000 zdarzeń historycznych dziennie, od 128 do 
512 czytników online, od 5 do 15 klienckich stacji roboczych oraz konserwację bazy danych prowadzoną należycie przez użytkownika końcowego lub sprzedawcę świadczącego serwis. Jeśli system będzie mieć 
więcej niż 50 000 zdarzeń dziennie, ponad 512 czytników online, ponad 15 klienckich stacji roboczych lub wykorzystywać funkcje po stronie serwera Pro-Watch takie jak funkcja zapobiegania nadużyciom 
dostępu, procedury i wyzwalacze zdarzeń, narzędzie do przesyłania danych w czasie rzeczywistym, oprogramowanie HSDK itp., należy skonsultować się z firmą Honeywell w celu ustalenia rozmiaru serwera. 

2   Technologia RAID używana w przypadku serwera większego systemu — zestawy dysków 1 i 2. Gdy do korzystania z technologii RAID zostanie skonfigurowanych kilka dysków fizycznych, system operacyjny zostanie 
zainstalowany na jednym dysku (system operacyjny instalowany na zestawie lustrzanym RAID1), a baza danych i pamięć masowa na osobnym dysku (zestaw dysków RAID 5 lub 10).

3   W celu oszacowania przestrzeni na pamięć masową bazy danych należy skorzystać z poniższych szacunkowych obliczeń, a wynik dodać do rozmiaru podstawowej bazy danych wynoszącego 500 MB:
• Pamięć masowa na posiadaczy identyfikatorów = (liczba posiadaczy identyfikatorów) x (75 KB)* wartość oszacowana na podstawie typowego rozmiaru zarejestrowanego zdjęcia
• Pamięć masowa na historię zdarzeń = (liczba zdarzeń dziennie) x (2,5 KB) x (liczba dni przechowywania na serwerze)
• Pamięć masowa na historię do celów audytów = [(liczba zmian posiadaczy kart dziennie) + (liczba zmian konfiguracji systemu dziennie) + (liczba zdarzeń dziennie )+ (liczba zmian systemu operatora dziennie)]* 

(1,2 KB) x (liczba dni przechowywania na serwerze)
4   Honeywell usilnie zaleca stosowanie dowolnych nośników wymiennych do wykonywania codziennych kopii zapasowych bazy danych. Kopie zapasowe baz danych powinny być odłączane od serwera 

i przechowywane w bezpiecznym, chronionym miejscu, aby w razie awarii systemu można było odtworzyć zapisane na nich cenne dane. Honeywell zaleca stosowanie dwóch lub większej liczby nośników na serwer, 
odpowiednio do liczby procesów użytkownika końcowego. Instalatorzy systemu Honeywell mogą też zachęcić zespół informatyków użytkownika końcowego do korzystania z dowolnego programu do tworzenia 
sieciowych kopii zapasowych.

• Ważna uwaga — Te wytyczne dotyczące sprzętu serwerów i stacji roboczych przeznaczone są jedynie do celów poglądowych. Dane techniczne mogą ulec zmianie ze względu na warunki rynkowe, aktualizacje 
oprogramowania, zmiany produkcyjne i inne zmienne czynniki będące poza naszą kontrolą. Honeywell zaleca planowanie z uwzględnieniem rozwoju i rozbudowy systemu, aktualizacji i modernizacji systemu 
operacyjnego, aktualizacji i modernizacji silnika bazy danych, rozbudowy systemu użytkownika końcowego, wymagań co do przechowywania danych historycznych oraz wymagań co do pamięci masowej 
danych archiwalnych. Prosimy, aby w razie potrzeby zwrócić się do firmy Honeywell o pomoc.
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Tabela 3. Nazwy modeli i opisy elementów oprogramowania Pro-Watch 5.5

NAZWA MODELU OPIS

OPROGRAMOWANIE PRO-WATCH LITE 

PODSTAWOWA LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

PW55LTSW
Oprogramowanie serwera Pro-Watch 5.5 LE — 1 licencja na serwer, 3licencje na 32 czytniki, 1 licencja równoczes-
nego użytkownika,
1 licencja równoczesnego klienta Advanced Badging

ROZSZERZENIA LICENCJI KLIENCKICH

PW55LTSWCL Rozszerzenie licencji oprogramowania w wersji LE jednego równoczesnego użytkownika

PWBADGEL
Rozszerzenie licencji jednego równoczesnego klienta Classic/Advanced Badging oprogramowania Pro-Watch 5.5.  
Obejmuje tylko licencję i wymaga licencji jednego równoczesnego klienta (nazwa modelu: PW55LTSW)

UAKTUALNIENIA

PW55LTPE32R2U Uaktualnienie wersji Pro-Watch 5.5 LE do wersji Pro-Watch PE z jednym klientem

OPROGRAMOWANIE PRO-WATCH PROFESSIONAL EDITION

PODSTAWOWA LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

PW55PESW
Oprogramowanie serwera Pro-Watch 5.5 PE — 1 licencja na serwer, 1 licencja równoczesnego użytkownika,  
1 licencja równoczesnego klienta Advanced Badging, licencje na 32 czytniki

ROZSZERZENIA LICENCJI KLIENCKICH

PW55SWCL Rozszerzenie licencji oprogramowania jednego użytkownika dla PWPE i PWCE

PWBADGEL
Rozszerzenie licencji jednego równoczesnego klienta Classic/Advanced Badging oprogramowania Pro-Watch 5.5.  
Obejmuje tylko licencję i wymaga licencji jednego równoczesnego klienta (nazwa modelu: PW55SWCL)

ROZSZERZENIA LICENCJI NA CZYTNIKI

PWRDR32
Rozszerzenie licencji o 32 czytniki, dodatkowo względem 32 standardowych czytników (PWPE obsługuje maks.  
64 czytniki)

PWWRDR 1 licencja na czytnik bezprzewodowy

UAKTUALNIENIA

PWPECE32R
Uaktualnienie wersji PE do CE dla jednego serwera, zachowuje liczbę użytkowników z wersji PE i zwiększa liczbę 
czytników z 32 do 96

PWPECE64R
Uaktualnienie wersji PE do CE dla jednego serwera, zachowuje liczbę użytkowników z wersji PE i zwiększa liczbę 
czytników z 64 do 96

PWSTDMERIC 1 licencja na kontroler Mercury

OPROGRAMOWANIE PRO-WATCH CORPORATE EDITION

PODSTAWOWA LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

PW55CESW
Oprogramowanie serwera Pro-Watch 5.5 CE — 1 licencja na serwer, 1 licencja równoczesnego użytkownika,  
1 licencja równoczesnego klienta Classic/Advanced Badging, licencje na 96 czytników

ROZSZERZENIA LICENCJI KLIENCKICH

PW55SWCL Rozszerzenie licencji oprogramowania jednego użytkownika dla PWPE i PWCE

PWBADGEL
Rozszerzenie licencji jednego równoczesnego klienta Classic/Advanced Badging oprogramowania Pro-Watch 5.5.  
Obejmuje tylko licencję i wymaga licencji jednego równoczesnego klienta (nazwa modelu: PW55SWCL)

ROZSZERZENIA LICENCJI NA CZYTNIKI

PWRDR32 Rozszerzenie licencji na 32 czytniki

PWRDR64 Rozszerzenie licencji na 64 czytniki

PWRDR128 Rozszerzenie licencji na 128 czytników

PWRDR256 Rozszerzenie licencji na 256 czytników

PWRDR512 Rozszerzenie licencji na 512 czytników

PWWRDR 1 licencja na czytnik bezprzewodowy

PWDSCRDR 1 licencja na bezprzewodowy czytnik Salto 'offline'

PWSTDMERIC 1 licencja na kontroler Mercury
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Tabela 3. Nazwy modeli i opisy elementów oprogramowania Pro-Watch 5.5, ciąg dalszy

NAZWA MODELU OPIS

OPROGRAMOWANIE PRO-WATCH ENTERPRISE EDITION

PODSTAWOWA LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

PW55EESWR
Pro-Watch 5.5. Enterprise Server — 1 licencja na serwer Enterprise, 1 licencja na serwer regionalny, 3 
licencje klient/serwer

ROZSZERZENIA LICENCJI KLIENCKICH

PW55EESWCL Licencja na oprogramowanie dla jednego użytkownika, dodatek do serwera PWEE

PWBADGEL
Rozszerzenie: pojedyncza licencja równoczesna na oprogramowanie Pro-Watch 5.5 Classic/Advanced Badging. 
Obejmuje tylko licencję i wymaga pojedynczej równoczesnej licencji na klienta (nazwa modelu: PW55SWCL)

PW55EESWRS Licencja na pojedynczy serwer regionalny, dodatek do serwera PWEE

UAKTUALNIENIA

PW55EESW Zestaw, licencja, oprogramowanie Pro-Watch 5.5 EE, 1 serwer

WSPÓLNE DODATKI I AKCESORIA OPROGRAMOWANIA PRO-WATCH PROFESSIONAL EDITION I CORPORATE EDITION

ROZSZERZENIA LICENCJI KLIENCKICH

PWDWFX
Wtyczka do przeglądania plików w formacie DWFX (obsługiwanych przez program AutoCAD® 2008 
i nowsze wersje) w oprogramowaniu Pro-Watch.
Licencja wymagana na każdą licencję równoczesnego klienta standardowego (PW55SWCL)

PWPDF427
Wtyczka do klientów Classic, Advanced i Airport Badging: umożliwia generowanie kodów kreskowych 2D PDF427.
Licencja wymagana na każdego równoczesnego klienta Badging (PWBADGEL)

LICENCJE NA PODŁĄCZENIE CENTRAL ALARMOWYCH

PWVISTA1 Licencja na 1 centralę alarmową VISTA®-FBP128/250, BPE128/250 i BPT128/250 (nieodstępna w Europie)

PWVISTA5 Licencja na 5 central alarmowych VISTA-FBP128/250, BPE128/250 i BPT128/250 (nieodstępna w Europie)

PWVISTA10 Licencja na 10 central alarmowych VISTA-FBP128/250, BPE128/250 i BPT128/250 (nieodstępna w Europie)

PWDIMEN1 Licencja na 1 centralę alarmową Galaxy Dimension (niedostępna w Ameryce Północnej)

LICENCJE NA IMPORT/EKSPORT DANYCH

PWDBUT Import/eksport za pomocą narzędzia do przesyłania bazy danych Pro-Watch

PWDBUT-API Dodaje funkcje kontroli przejść i obsługi zdarzeń

LICENCJE NA INTEGRACJĘ

HNMUGPWPE Licencja na integrację Pro-Watch MAXPRO VMS dla oprogramowania Pro-Watch Professional Edition

HNMUPGPWCE Licencja na integrację Pro-Watch MAXPRO VMS dla oprogramowania Pro-Watch Corporate Edition

HNMUPGPWCE-R
Licencja na integrację Pro-Watch MAXPRO VMS dla oprogramowania Pro-Watch Corporate Edition 
— redundantna

LICENCJE NA PODŁĄCZENIE SYSTEMÓW INTERKOMOWYCH

PWINTSTENO Interfejs Pro-Watch do systemu interkomowego Stentofon™

PWINTCOMMEND Interfejs Pro-Watch do systemu interkomowego Commend™

LICENCJE NA INTERFEJS INTELLIGENT COMMAND

PW55INDWRKFL Licencja klienta procesu zdarzenia alarmowego

PW55DASHBOARDS Panele nawigacyjne PW Intelligent Command   

PW55ONLINEMAPS Obsługa map GIS online

PRO-WATCH AIRPORT BADGING Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółów

LICENCJE OPROGRAMOWANIA TRYBU AWARYJNEGO ORAZ WSPARCIE INSTALACYJNE

NFHALAN

Rozwiązanie Neverfail® służące nieprzerwanej dostępności systemu zapewnia w razie awarii automatyc-
zne przełączenie na serwer drugorzędowy lub, jeżeli jest takie zapotrzebowanie, na trzeciorzędowy. Obe-
jmuje oprogramowanie Neverfail dla serwera SQL — 2 węzły i wsparcie przez pierwszy rok.  
Prosimy o kontakt z regionalnym sprzedawcą w celu uzyskania szczegółów.



Tabela 3. Nazwy modeli i opisy elementów oprogramowania Pro-Watch 5.5, ciąg dalszy

NAZWA MODELU OPIS

REDUNDANCJA DLA SERWERA PRO-WATCH

PW55CESWR
Oprogramowanie serwera Pro-Watch 5.5 CE* — 1 licencja na serwer, 1 licencja równoczesnego użytkownika, 
1 licencja równoczesnego klienta Advanced/Classic Badging, licencje na 96 czytników, redundancja Pro-Watch

PW55EESWRSR Licencja na redundantny pojedynczy serwer regionalny

PW55EESWCLR Licencja redundantna na oprogramowanie jednego użytkownika, rozszerzenie do serwera PWEE 5.5

PW55SWCLR
Rozszerzenie licencji oprogramowania Professional/Corporate Edition dla redundantnego jednego 
równoczesnego użytkownika Pro-Watch 5.5

PWRDR32R Licencja na redundantne 32 czytniki do PWCE

PWRDR64R Licencja na redundantne 64 czytniki do PWCE

PWRDR128R Licencja na redundantne 128 czytników do PWCE

PWRDR256R Licencja na redundantne 256 czytników do PWCE

PWRDR512R Licencja na redundantne 512 czytników do PWCE

PWWRDRR 1 licencja na redundantny czytnik bezprzewodowy

PWDSCRDRR 1 licencja na nadmiarowy czytnik bezprzewodowy Salto

PWBADGELR Licencja redundancji PWCE Classic/Advanced Badging

PWSTDMERICR 1 licencja na redundantny kontroler Mercury

PWDBUT-R Licencja redundancji PWCE DTU

PWVISTA1-R Licencja redundancji na 1 centralę alarmową VISTA

PWVISTA5-R Licencja redundancji na 5 central alarmowych VISTA

PWVISTA10-R Licencja redundancji na 10 central alarmowych VISTA

PWDIMEN1-R Licencja redundancji na 1 centralę alarmową Galaxy Dimension

PWINTSTENO-R Redundantny interfejs Pro-Watch do systemu Stentofon

PWINTCOMMEND-R Redundantny interfejs Pro-Watch do systemu interkomowego Commend

PWNTEXECCTVAD-R Licencja redundancji PWCE AD CCTV do 2050 Megapower

PWNTEXECCTVBR-R Licencja redundancji PWCE Burle CCTV do Allegiant Series

PWNTEXECCTVPE-R Licencja redundancji PWCE Pelco CCTV do CM9760

PWNTEXECCTVVI-R Licencja redundancji PWCE Vicon CCTV do VPS 1300

PWNT3EXECCTVINR Licencja redundancji PWCE Integral CCTV

PWDWFX-R
Wtyczka do przeglądania plików w formacie DWFX (obsługiwanych przez program AutoCAD 2008 i nowsze 
wersje) w oprogramowaniu Pro-Watch.  
Licencja wymagana na każdą licencję równoczesnego klienta standardowego

PWPDF427-R
Wtyczka do klientów Classic, Advanced i Airport Badging: Umożliwia generowanie kodów kreskowych 2D PDF427.  
Licencja wymagana na każdego równoczesnego klienta Badging (nazwa modelu: PWBADGEL)

Microsoft®, Windows™, Azure®, Hyper-V®, Windows Server®, SQL Server® są znakami 
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft, Inc. w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.

VMware® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy VMware, Inc. w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.

HID® i Mercury™ są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy 
HID Global Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 

Intel®, Xeon® i Core™ są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy 
Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

AutoCAD jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Autodesk, 
Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Stentofon jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Zenitel 
Norway ASA w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

HID Origo™ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firm HID 
Global Corporation/ASSA ABLOY AB w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

COMMEND jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 
Commend International GmbH w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

MORPHO™ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Idemia 
Identity & Security France w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

IRIS ID™ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Datastrip, 
Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Neverfail® jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 
Hierholzer Holdings Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Pro-Watch®, VISTA®, Galaxy®, LobbyWorks® i MAXPRO® są znakami towarowymi lub 
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Honeywell International Inc. w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach. 

Firma Honeywell zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie i danych 
technicznych produktu bez wcześniejszego powiadomienia.
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