
Kairos i Xamelo 

Kairos to zaawansowana platforma do zarządzania systemami bezpieczeństwa w sieci budynków.  
Głównym zadaniem systemu jest odbiór, analiza, archiwizacja i wizualizacja zdarzeń z urządzeń 
różnych producentów. Program pozwala na integrację urządzeń SSWiN, KD, CCTV, P. POŻ., 
telemetrycznych (monitoring środowiska oraz odczyt liczników), GSP (pojazdy i osoby), 
medycznych, depozytariuszy kluczy, domofonów, kontroli strażników i pracowników terenowych 
oraz multisejfów. Rozwiązanie nastawione jest na automatyzację i wsparcie użytkowników w 
zakresie wykonywania powtarzalnych czynności. Eliminuje tym samym możliwości popełnienia 
błędu oraz redukuje podatności w zakresie bezpieczeństwa.


System posiada szerokie możliwości w zakresie wizualizacji i dystrybucji zgromadzonych 
informacji. Użytkownicy mogą w tym celu wykorzystywać końcówki w postaci aplikacji 
komputerowych, dynamicznych stron WWW oraz modułów na smartphone.


Oprócz szeregu funkcjonalności związanych z monitoringiem aplikacja oferuje wsparcie dla 
pozostałych procesów związanych z bezpieczeństwem. Wśród nich możemy wyróżnić 
zarządzanie przepustkami, rejestrację gości, centralne repozytorium dokumentów i procedur 
związanych z ochroną, inwentaryzację urządzeń oraz przygotowywanie kart dostępu.


W skład systemu wchodzi oprogramowanie Kairos oraz opcjonalnie sterowniki Xamelo 
zapewniające transmisję i sterowanie urządzeniami budynkowymi. Xamelo będąc 
specjalistycznym embedded PC stworzonym specjalnie na potrzeby rynku ochrony znajduje 
zastosowanie w instalacjach rozproszonych na znacznym obszarze geograficznym.


Cała platforma jest każdorazowo dostosowywana do wymagań i może być dowolnie rozwijana na 
potrzeby indywidualnego klienta.


I. Monitoring.

Jedno środowisko, jeden intuicyjny i ergonomiczny interfejs dla wszystkich systemów 
bezpieczeństwa. Odbiór, analiza, archiwizacja i wizualizacja informacji z ponad 150 sterowników 
dla różnych typów urządzeń, pracujących w najpopularniejszych protokołach komunikacji.

Unifikacja procesów obsługi zdarzeń przy zachowaniu pełnej kontroli nad poszczególnymi 
elementami. Zaawansowane procedury dla operatora powiązane z danym typem alarmu. Nacisk 
na automatyzację i odciążenie pracy użytkowników. Rozliczanie pracy operatorów i rozbudowane 
funkcje raportujące. Eskalacja zdarzeń za pomocą telefonów (SIP/TAPI), e-maili oraz SMSów/
MMSów. Udostępnianie informacji w ramach stron WWW oraz aplikacji klienckich na komputery i 
smartphone. Zdalne i automatyczne sterowanie urządzeniami na obiektach chronionych.


Te, jak i inne niewymienione poniżej cechy gwarantują, że Kairos stanowi kompleksową 
odpowiedź na wszystkie potrzeby związane z ochroną i monitoringiem obiektów.


SSWiN 
• obsługa wielu kanałów komunikacji (PSTN, radio, GSM, LAN/WAN) we wszystkich 

popularnych protokołach (Ademco 4/2, SIA, ContactID)

• odbiór sygnałów testowych, informacyjnych oraz alarmowych

• dwukierunkowa komunikacja zapewniająca poza odbiorem zdarzeń, także sterowanie 

wyjściami oraz stanem urządzenia (uzbrojenie/rozbrojenie)

• kontrola otwarć i zamknięć powiązana z elastycznymi kalendarzami

• wizualizacja miejsc naruszeń na aktywnych planach


CCTV 
• dwa niezależne moduły do wideo weryfikacji (obraz wideo stanowi uzupełnienie do 

pozostałych źródeł zdarzeń) oraz wideo monitoringu (ciągła obserwacja obrazu)

• bezpośrednia obsługa kamer IP oraz DVRów i NVRów

• pełna integracja poprzez dedykowane biblioteki dostarczane przez producentów urządzeń 

CCTV lub poprzez ONViF i RTSP




• rozproszone przetwarzanie obrazu w oparciu o końcówki operatorskie bez udziału centralnego 
serwera


• wgląd w bieżący obraz oraz historyczny z wybranego okresu

• możliwość ręcznej lub automatycznej rejestracji obrazów na stanowiskach operatorskich

• opcja pobierania nagrań z opóźnieniem o wyznaczonej godzinie

• obsługa wideo patroli i wideo porównań wymuszana przez system o zadanych porach

• sterowanie PTZ, zoom i fokusem za pomocą myszki lub specjalnego joysticka

• dwukierunkowa komunikacja głosowa

• przygotowywanie wideo raportów z wybranymi klatkami z nagrań dla odbiorcy końcowego


CCTV analityka 
• odbiór sygnałów z analityki wideo zamontowanej w kamerach lub DVRach

• możliwość integracji zewnętrznych systemów analitycznych

• odczyt i rejestracja numerów pojazdów w oparciu o funkcje zaimplementowane w kamerach


Domofony 
• podgląd wizji oraz możliwość dwukierunkowej komunikacji głosowej

• odbiór informowanie operatora o naciśnięciu przycisku wywołania

• możliwość zdalnego otwarcia drzwi/szlabanu


SKD 
• odczyt zdarzeń związanych z kontrolą dostępu

• identyfikacja użytkowników na podstawie poświadczeń (credential - PIN, karta, biometria) do 

nich przypisanych

• przygotowywanie raportów czasu pracy

• współpraca z zewnętrznymi systemami HR (import danych użytkowników i ich ról, eksport list 

obecności)


Ochrona przeciwpożarowa 
• odbiór sygnałów z central przeciwpożarowych

• identyfikacja miejsca wystąpienia alarmu i wizualizacja ich na planie

• retransmisja zdarzeń do odpowiednich służb


Telemetria (w tym monitoring środowiska) 
• weryfikacja pomiarów analogowych pochodzących z czujników oraz informowanie o 

nieprawidłowych wartościach

• wizualizacja stanu bieżącego za pomocą kilku rodzajów liczników

• przedstawianie wartości historycznych za pomocą wykresów

• możliwość automatycznego przeliczania wartości analogowych z jednego formatu na drugi za 

pomocą formuł matematycznych

• zliczanie impulsów (liczniki energii lub automaty sprzedażowe)


Automatyka budynkowa 
• sterowanie urządzeniami zgodnie z ustawionymi scenariuszami

• informowanie o nieprawidłowych stanach

• rejestracja zdarzeń i udostępnianie ich końcowym użytkownikom


GPS (osoby i pojazdy) 
• współpraca z urządzeniami zamontowanymi w pojazdach oraz indywidualnymi trackerami

• prezentacja bieżącej i historycznych pozycji na mapach

• obsługa kilku dostawców mapowych

• kontrola przebywania obiektu w strefach zgodnie z określonymi kalendarzami

• rejestracja wartości analogowych takich jak prędkość, zużycie paliwa, obroty silnika w 

pojazdach lub poziomu tętna u osób


Telemedycyna 
• obsługa przycisków wezwania pomocy

• przypominanie o konieczności wzięcia lekarstw

• rejestracja parametrów życiowych mierzonych przez urządzenia oraz pozycji

• dwukierunkowa komunikacja głosowa




Kontrola strażników i pracowników terenowych 
• kontrola obecności w wyznaczonych punktach zgodnie z ustawionymi harmonogramami

• odbiór sygnałów napadowych

• śledzenie pozycji i wizualizacja na mapie

• dwukierunkowa komunikacja głosowa

• współpraca ze specjalistycznymi urządzeniami lub aplikacjami na smartphone


Multisejfy 
• zdalne programowanie multisejfów

• kontrola pracy i rejestracja zdarzeń

• możliwość zliczania jednostek przechowywanych wartości

• opcja zdalnej blokady


II. Zarządzenie bezpieczeństwem.


Akcje i procedury 
Równoczesna obsługa zdarzeń z wielu obiektów wymaga wysokiego stopnia automatyzacji 
procesów, tak aby nie zwiększać ponad miarę ilości pracy koniecznej do wykonania przez 
operatorów. Taką możliwość zapewnia Kairos. Administratorzy mogą zdefiniować ciąg zdarzeń, 
których zaistnienie wywoła automatyczną reakcję systemu. Może to być wysłanie wiadomości do 
określonego użytkownika, czy też sterowanie automatyką budynkową. Lista możliwych reakcji 
obejmuje kilkadziesiąt różnych pozycji. Automatyzacja procesów za ich pomocą redukuje nakłady 
pracy operatorów na obsługę zdarzeń alarmowych.


Tam zaś, gdzie wymagana jest bezpośrednia obsługa, operator wspomagany jest procedurami 
operacyjnymi powiązanymi z danym typem alarmu. Kierują one krok po kroku jego działaniami. 
Procedury mogą rozgałęziać się w trakcie realizacji a sugestie kolejnych działań wynikają wtedy z 
efektów poprzednio podjętych decyzji. Kroki mogą opierać się na prostym potwierdzeniu realizacji 
zadania ale mogą także wymagać wybrania konkretnej ścieżki postępowania, czy też 
wprowadzenia opisu podjętych działań.


Zarządzanie dostępem 
Platforma pozwala na odwzorowanie struktury organizacyjnej firmy w formie drzewa z 
przypisaniem osób do konkretnych budynków i stref na podstawie ich roli. Uprawnienia w takim 
przypadku zależą od ustawionych przez administratora wzorców. Dzięki takiemu podejściu nie ma 
konieczności ręcznego dopisywania użytkownika do każdej ze stref. Możliwy jest za to 
automatyczny import osób z zewnętrznych systemów HR, gdzie na podstawie stanowiska i 
miejsca w organizacji, osoba otrzymuje odpowiednie prawa dostępu.

W każdej chwili mamy także możliwość ręcznego ustawienia uprawnień lub wprowadzenia 
wyjątków.


Repozytorium dokumentów 
Wszystkie dokumenty związane z bezpieczeństwem danego obiektu mogą być udostępniane 
użytkownikom końcowym z poziomu systemu. Przypisanie dokumentu do obiektu następuje na 
podstawie wspólnych TAGów (znaczników) co pozwala na szybką ich aktualizację tylko poprzez 
modyfikację listy znaczników. Program akceptuje zarówno dokumenty przygotowane 
bezpośrednio w aplikacji, jak i pliki zewnętrzne typu PDF, strona WWW, czy też dokument z 
zewnętrznego edytora tekstu.


Procesy 
Wbudowany edytor pozwala na przygotowanie własnych procesów obsługi dowolnych rodzajów 
wniosków. Użytkownicy mogą składać wcześniej zdefiniowane przez administratora wnioski a 
następnie kontrolować etap na jakim się znajdują. Wnioski aby zostać zrealizowane muszą zostać 
zaakceptowane i wykonane przez odpowiednie osoby. Dzięki tak elastycznemu mechanizmowi 
możliwym jest obsłużenie różnego rodzaju procesów począwszy od zgłoszenia zagubienia karty 
dostępu, po wniosek o tymczasowe przyznanie uprawnień do danej strefy, czy też wyrażenie 
zgody przez przełożonego na pracę po godzinach w danej strefie przez pracownika.

 




Przepustki 
W ramach platformy możliwym jest wystawianie i akceptacja przepustek czasowych lub 
bezterminowych oraz jednorazowych lub wielokrotnych. Przepustki mogą być wystawione na 
jedną lub wiele osób. Tak przygotowane przepustki są później weryfikowane przez pracowników 
recepcji i ochrony.

Dodatkowo pracownicy mogą awizować gości, co po akceptacji awizacji przez osobę 
odpowiedzialną za daną strefę pozwala na automatyczne wystawienie przepustki. 


Zarządzanie kluczami 
Wydawanie kluczy ręczne lub z użyciem depozytariusza obsłużone w ramach platformy Kairos 
daje gwarancje kontroli nad całym procesem. Dzięki rejestracji faktu wydania, odbioru oraz 
zagubienia klucza mamy pełną kontrolę nad zamknięciami fizycznymi obiektu. 


Obsługa recepcji 
Specjalny moduł przygotowany dla pracowników recepcji pozwala w ramach strony WWW 
rejestrować wejścia i wyjścia osób, zarządzać wydawaniem kluczy, zgłaszać incydenty oraz 
istotne zdarzenia a także weryfikować na bieżąco stan obiektu. Moduł może również wspierać 
obsługę ruchu pojazdów.


Dodatkowo istnieje możliwości przygotowania automatycznej recepcji, gdzie osoby wcześniej 
zaanonsowane przez pracowników firmy mogą za pomocą qr-code przesłanego na swój telefon 
zgłosić samodzielnie przybycie i powiadomić o tym fakcie osobę odpowiedzialną. Wszystko z 
pomocą kiosku multimedialnego bez udziału pracowników recepcji.

 

Tablica ogłoszeń 
Dystrybucja informacji nigdy nie była tak prosta. Ogłoszenia przygotowane przez administratorów 
mogą być automatycznie wyświetlane konkretnym użytkownikom lub ich grupom w ramach 
portalu WWW. Równocześnie system rejestruje fakt odczytania wiadomości.

 

Platforma WEB 
Użytkownicy poprzez moduł WEB mogą weryfikować swoje dane, zmieniać PIN czy też zgłaszać 
wnioski obsługiwane później w ramach procesów. Dodatkowo przełożeni mają wgląd w wybrane 
dane podległych im osób. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć nakład pracy realizowanych 
przez dział ochrony w zakresie obsługi pracowników firmy pozwalając wybrane czynności 
realizować im samodzielnie.


Kreator kart dostępu 
Wbudowany w system edytor graficzny pozwala na przygotowywanie nadruków na karty dostępu 
dla wszystkich importowanych z systemu HR osób.


Magazyn 
System pozwala na wprowadzenie dla monitorowanych urządzeń nie tylko danych związanych z 
komunikacją i odbiorem sygnałów ale także całego szeregu informacji dotyczących ich 
inwentaryzacji. Możemy więc określić miejsce instalacji urządzenia, datę zakupu, okres gwarancji, 
czy też termin konserwacji. Na podstawie tak zgromadzonych danych przygotowujemy różnego 
rodzaju zestawienia.


Raporty i zestawienia 
Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem obiektów wymaga zastosowania narzędzia 
raportowania spójnego dla wszystkich integrowanych systemów. Kairos aby spełnić to 
wymaganie został wyposażony w kilkadziesiąt wbudowanych raportów oraz narzędzie do 
samodzielnego tworzenia nowych. Możliwym jest wyciągnięcie informacji dotyczących zarówno 
podłączonych urządzeń, pracy operatorów jak i stanu samej aplikacji.

Niektóre zestawienia i raporty mają nie tylko formę tabelaryczną ale mogą być przedstawiane w 
formie wykresów.

Dodatkowo, na życzenie program może automatycznie wybrane zestawienia wysyłać pocztą 
zgodnie z ustawionym harmonogramem.


Współpraca z podwykonawcami 



Jeżeli istnieje konieczność posiłkowania się usługami ochrony świadczonymi przez podmioty 
zewnętrzne to Kairos udostępnia cały szereg opcji usprawniających ten proces. Możliwym jest 
zarówno wysyłane zdarzeń do obsługi przez zewnętrzne programy, wymiana informacji  o 
obiektach chronionych z kontrahentami czy też udostępnianie podwykonawcy poprzez sieć 
końcówek systemu Kairos.


III. Administracja systemem i bezpieczeństwo.


Zarządzanie systemem 
System wyposażony jest standardowo w narzędzia dla administratora. Pozwalają one na zdalną 
kontrolę stanu systemu, definiowanie użytkowników i ich ról, konfigurację systemu a także 
wykonywanie kopi rezerwowej danych.


Wydajność i bezpieczeństwo 
Wielowarstwowa nowoczesna, sieciowa architektura aplikacji. Jądro systemu napisane w 
wydajnym języku programowania. Niezależne moduły komunikujące się szyfrowanym protokołem 
między sobą. Możliwość rozproszenia systemu na wielu komputerach na raz w celu 
zabezpieczenia przed usterkami technicznymi. Własna i niezależna instalacja platformy w ramach 
infrastruktury odbiorcy. Te cechy są gwarantem bezpieczeństwa systemu. 


Dodatkowo całość systemu oparta jest o moduł centralny odpowiedzialny za kontrolę wszystkich 
elementów instalacji. Moduł ten informuje administratora o wszelkich nieprawidłowościach i może 
uruchamiać automatycznie moduły rezerwowe. Sam również może posiadać kopię zapasową.


Bezpieczeństwo zwiększa również wbudowany mechanizm szyfrowania połączeń, które pozwala 
używać systemu nawet w otwartym środowisku.


 


