ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
(GUARD PATROL SYSTEM)
Το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Περιπολίας Φυλάκων, αυτοµατοποιεί τη διαδικασία Ελέγχου και
Αρχειοθέτησης των κινήσεων και συµβάντων κατά τις Περιπολίες Φυλάκων, παρέχοντας
στους Υπεύθυνους Ασφαλείας όλη την απαραίτητη πληροφόρηση, για το :
Ποιός (Who), Τί (What), Πότε (When), Πού (Where)
.
Αποτελείται από τα παρακάτω επιµέρους στοιχεία :
•

Αναγνώστη Περιπολίας (Touch Pen Reader)

•

Βάση Επικοινωνίας µε Η/Υ (Communication Cradle)

•

Μνήµες Επαφής (Touch Memory Buttons)

•

Πρόγραµµα (Software) επικοινωνίας, για την µεταφορά, αρχειοθέτηση και
εκτύπωση των κινήσεων σε Η/Υ

Οι Μνήµες Επαφής (Touch Memory Buttons), εµπεριέχουν
ένα µοναδικό κωδικό που τις χαρακτηρίζει. Επι πλέον, οι
“Εξυπνες” Μνήµες Επαφής (Read/Write), διαθέτουν
πρόσθετη µνήµη για εγγραφή στοιχείων από τον χρήστη (Userdefined Data).
Επίσης, διαθέτουν µή πτητική µνήµη (Non-Volatile Memory),
µε αποτέλεσµα να µην απαιτείται παροχή (πχ µπαταρία) για τη
διατήρηση των στοιχείων στη µνήµη τους.
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Οι Μνήµες Επαφής, µπορούν να προγραµµατισθούν κατάλληλα (µε την εγγραφή στη µνήµη
τους σχετικών στοιχείων, όπως Ονοµατεπώνυµο, Περιγραφή κλπ), για την αναγνώριση της
ταυτότητας :
•

Υπεύθυνων Περιπολίας (Security Guard Officer)

•

Σηµείων Ελέγχου Περιπολίας (Patrol Inspection Points)

•

Συµβάντων Αναγνώρισης κατά την Περιπολία (Inspection Incidents)

Οι Αναγνώστες Περιπολίας (Touch Pens), έχουν τη δυνατότητα
να “διαβάζουν” τις Μνήµες Επαφής (µε απλή επαφή µε αυτές)
και να αποθηκεύουν στη µνήµη τους τα στοιχεία της µνήµης,
µαζί µε την Ηµεροµηνία και Ωρα (Date & Time Stamp).

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την εκτέλεση µίας περιπολίας, είναι η παρακάτω :
Ο Υπεύθυνος Περιπολίας (Patrol Guard), ξεκινώντας τη διαδροµή της περιπολίας (Patrol
Route), “διαβάζει” αρχικά µε τον Αναγνώστη Περιπολίας (Touch Pen) την προσωπική του
Μνήµη Επαφής (Memory Button), που αντιπροσωπεύει την ταυτότητά του, πλησιάζοντας
απλά τον Αναγνώστη στη Μνήµη (την οποία µπορεί να έχει σε κλειδοθήκη του ή κολληµένη
στην προσωπική του κάρτα).
Η πληροφορία αυτή, δηλαδή η ταυτότητα του ατόµου, µαζί µε τη σχετική Ηµεροµηνία &
Ωρα, καταγράφονται στη µνήµη του Αναγνώστη (Ποιός, Πότε).
Στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος Περιπολίας, επισκέπτεται µε τη σειρά τα προκαθορισµένα
Σηµεία Ελέγχου (Inspection Points), σε κάθε ένα από τα οποία έχει τοποθετηθεί (σε
κατάλληλη βάση στήριξης, πχ στον τοίχο ή σε οποιαδήποτε επιφάνεια) µία Μνήµη Επαφής,
που αντιπροσωπεύει την ταυτότητα του συγκεκριµένου σηµείου.
Σε κάθε Σηµείο Ελέγχου, ο Υπεύθυνος Περιπολίας, “διαβάζει” τη Μνήµη Επαφής του
συγκεκριµένου σηµείου, πλησιάζοντας απλά τον Αναγνώστη στο Memory Button.
Η πληροφορία αυτή, δηλαδή η ταυτότητα του Σηµείου Περιπολίας, µαζί µε τη σχετική
Ηµεροµηνία & Ωρα, καταγράφονται στη µνήµη του Αναγνώστη (Πού, Πότε).
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Αν κατά τον έλεγχο ενός σηµείου παρατηρήσει κάποιο µή σύνηθες συµβάν ή γεγονός (πχ
σπασµένο τζάµι, παραβίαση θύρας, διαρροή υγρών καυσίµων, εστία πυρκαιάς κλπ),
“διαβάζει” µε τον Αναγνώστη Περιπολίας την αντίστοιχη Μνήµη Επαφής για το
συγκεκριµένο Συµβάν (από ένα σέτ Μνηµών Συµβάντων, που έχουν προγραµµατισθεί
κατάλληλα και έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλο βιβλιαράκι-θήκη).
Η πληροφορία αυτή, δηλαδή η ταυτότητα του Συµβάντος, µαζί µε τη σχετική Ηµεροµηνία &
Ωρα, καταγράφονται στη µνήµη του Αναγνώστη (Τί, Πότε).
Με την ολοκλήρωση της περιπολίας του, ο Υπεύθυνος Περιπολίας, µπορεί να παραδώσει τον
Αναγνώστη Περιπολίας στο Γραφείο Ασφαλείας ή στον Υπεύθυνο Περιπολίας της επόµενης
βάρδιας, ο οποίος µε τη σειρά του θα εκτελέσει την ίδια διαδικασία.
Στο τέλος της ηµέρας ή την επόµενη ηµέρα, ο Προιστάµενος Ασφαλείας τοποθετεί τον
Αναγνώστη Περιπολίας στη Βάση Επικοινωνίας (Communication Cradle), που είναι
συνδεδεµένη σε USB θύρα Υπολογιστή.
Χρησιµοποιώντας το λογισµικό (Software) που είναι εγκατεστηµένο στον Η/Υ, µεταφέρει τα
στοιχεία από τη µνήµη του Αναγνώστη (Στοιχεία Ατόµων, Σηµείων Περιπολίας και
Συµβάντων) στην Βάση ∆εδοµένων της εφαρµογής.
Στη συνέχεια, µπορεί να εκδώσει µέσω της εφαρµογής πλήθος αναφορών (Reports),
επιλέγοντας το χρονικό διάστηµα (από – έως ηµεροµηνία), συγκεκριµένους ή όλους τους
Υπεύθυνους Περιπολίας, συγκεκριµένα ή όλα τα Σηµεία Ελέγχου, παίρνοντας το αντίστοιχο
Πρωτόκολλο Περιπολιών, στο οποίο φαίνεται όλο το ιστορικό των Περιπολιών (Ποιός,
Πού, Τί, Πότε).
Τέλος, µπορεί να διαγράψει τα στοιχεία αυτά από τη µνήµη του Αναγνώστη Περιπολίας,
ώστε να µπορεί αυτός να χρησιµοποιηθεί για τις περιπολίες της επόµενης ηµέρας.

INFOPOWER LTD
Θράκης 7, 171 21, Νέα Σµύρνη, Τηλ. 210-93.11.591, Fax: 210-93.39.011
www.infop.gr

3

