
• Integrationsmodul til Nedap AEOS 

Enterprise.

• Sammenkøring af flere 

adgangskontrolsystemer.

• Webbaseret.

• Adgangskontrol i 3. parts ADK system

• Integration af personale databaser.

• Håndtering af kortholder rettigheder.
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Vitani DataManager kan benyttes som link imellem forskellige adgangskontrolsystemer. 
Det betyder at man kan benytte Nedap AEOS som det overordnede 
managementsystem, og fortsætte med at anvende et eller flere eksisterende 
adgangskontrolsystemer i en overgangsperiode eller som en permanent løsning. 
Vitani DataManager modulet gør integration og synkronisering mellem Nedap AEOS og 
andre systemer nemt og fleksibelt.

Igennem en standardiseret integration, kan eksisterende adgangskontrolsystemer 
bibeholdes, samtidig med at man løbende opgraderer sikringen af de dele af en 
virksomhed, hvor behovet for sikkerhed er størst. 
Denne fleksibilitet giver mulighed for at lave en glidende udskiftning af vores kunders 
sikringssystemet, således at det ikke er nødvendigt med en samlet udskiftning.

Opstår behovet for adgangskontrol på nye døre, kan der udvides med 
netværksbaserede moduler i Nedap AEOS, og dermed opnås den optimale sikring og 
administration på én gang. For kunder der allerede har eksisterende systemer, kan 
Nedap AEOS benyttes som overordnet managementsystem og derfor kan der samtidig 
opnås en række besparelser på kortadministration som normalt ikke var mulige.

REDUCER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER MED DATAMANAGER

Vitani DataManageren kan reducere kunders omkostninger til administration af 
forskellige sikringssystemer da modulet ensarter og fremtidssikrer kortholder 
administrationen samt livstidsforlænger eksisterende systemer. Med mange funktioner, 
og en integrationen til AEOS, skabes et webbaseret system, hvor kunder i én løsning 
kan samle, flere forskellige tilladelser, døre og skemaer med adgangstilladelser.

UDVID FUNKTIONALITETEN MED EN WEBBASERET ADMINISTRATION

Den fleksible opbygning af Vitani DataManager gør, at der via konfigurationsfiler kan 
laves en integration til Nedap AEOS uden det er nødvendigt at ændre i en virksomheds 
normale system. Den uafhængighed imellem en virksomheds eksisterende system og 
Nedap AEOS giver DataManager ved at sørge for at en integration kan ske uden vores 
kunde rammes af markante og ofte ellers omfattende udviklingsomkostninger.
Nedap AEOS og Vitani DataManager gør det muligt at udvide funktionaliteten af 
ældre systemer. Enkeltbrugersystemer kan opgraderes til flerbrugersystemer eller 
administrationen kan ske igennem den web- og rollebaserede danske brugerflade som 
er standard i Nedap AEOS.

Mulighederne er mange, omkostningerne er få og DataManageren kan tilpasses 
kundespecikke behov for integration og samling af flere systemer i én løsning.
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VIL DU VIDE MERE?

• DataManager er tilgængelig på dansk 

og engelsk.

• GUI kan være lokalt sprog.

• Oversættelse ved projektforspørgsel.

SPROG

• DataManager understøtter brugen 

af flere forskellige kortteknologier i 

lokale PACS.

• Integreret kortlægning af credential 

teknologier og formater.

• Format oversættelse og konvertering

• Integreret kort brugerflade til ekstern 

ID-kort produktion.

GLOBALE ADGANGSKORT
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