
VISY ACCESS GATE
Ja tiedät keitä alueellasi liikkuu

Visy on vuonna 1994 perustettu IT -yritys, joka 

on erikoistunut tarjoamaan erilaisia konenäköön 

perustuvia ohjelmistosovelluksia ja järjestelmiä. 

Rekisterikilventunnistus ja kulunvalvontasovellukset 

ovat olleet Visyn avain-innovaatioita yrityksen 

perustamisesta lähtien. Visyn järjestelmillä asiakkaat 

voivat hallita kaikkea aluellaan tapahtuvaa henkilö- 

ja ajoneuvoliikennettä, tunnistaa vierailevat 

ajoneuvot, sekä rekisteröidä käsiteltävän rahdin.

Visy on toimittanut järjestelmiä yli 25 vuoden ajan

erilaisille teollisuusalueille, konttisatamiin, sekä 

rahti- ja logistiikkaterminaaleihin ympäri maailman.
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Hatanpään valtatie 34 D, 3. kerros

33100 Tampere

+358 3 211 0403

Y-tunnus: 0973971-7

www.visy.fi

sales@visy.fi

Järjestelmä alueesi ja toimintasi 
tarpeen mukaan – suuret 
valtakunnallisesti keskitetyt 
kulunhallinnanjärjestelmät tai 
pienen paikallisen alueen hallinta

Eri kulkijaryhmien yksilöllinen 
tunnistus ja alueopastus 
takaavat sujuvan asioinnin ja 
kulkemisen alueellasi

Visy Access Gate -järjestelmän kulunhallinnointiratkaisut 
automatisoivat alueesi ajoneuvo- ja henkilöliikenteen hallinnan. 
Järjestelmän avulla voit hallita henkilöstö- ja vierailijaliikennettä, 
portti- ja ovitoimintoja, sekä turvallisuuten liittyviä velvoitteita.

Visy Access Gate -järjestelmä sisältää laajan valikoiman eri 
tunnistustekniikoita ja kulunvalvonnan ratkaisuja. Visy Access 
Gate luo joustavan perustan, jolle on mahdollista rakentaa niin 
valmiita paikallisjärjestelmiä avaimet käteen -periaatteella, 
kuin myös vaativampia ympäristöjä aina valtakunnallisesti 
keskitettyihin järjestelmiin saakka.

VISY ACCESS GATE – Yhdistää turvallisuuden ja logistiikan,
sekä toimii osana tuotantoasi
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Järjestelmän tekniikat

Rekisterikilpitunnistus

Ajoneuvojen ja koneiden tunnistus (RFID)

Kuljettajien tunnistus (RFID, UHF)

Henkilötunnistus, ovi- ja henkilöporttiympäristöt 
(RFID, UHF, PIN, GSM, jne.)

Opastavat näyttötaulut

Liikennevalot

Portit

Henkilöportit

Puomit

Porttiympäristöt

Alueopastus ja -ohjaus

Tunnistustekniikat

• Järjestelmän suunnittelu

• Asennus

• Räätälöidyt rajapintaratkaisut

• Osaava ja kokenut projektijohtaminen

• Huolto- ja ylläpitopalvelut

• Pilvipalvelut

Järjestelmän toimitusmalli Palvelut

• Visy Access Net – selainpohjainen sovellus

• Visy Access Gate – työasemasovellus

• Kulkulupapyynnöt ja lupien myöntäminen

• Raportointi

Visy Access Gate – Kulunvalvonnan hallintajärjestelmä

Käyttäjäystävälliset sovellukset ja laajat hallintatyökalut 
toimintasi suunnitteluun

Integrointi muihin järjestelmiin

• Toiminnanohjausjärjestelmä

• Tuotannonohjaus

• Logistiikka

• Automaatio

• Lastaus/purku

• Punnitus

• Valvonta/hälytysjärjestelmät

• Turvaperehdytysjärjestelmä (lakisääteiset ja/tai 

asiakkaan omat käytännöt)

Modulaarinen 
järjestelmäkokonaisuus: 
Yhdistä eri 
tunnistustekniikoita 
tarpeesi mukaan

Visyn huolto- ja 
ylläpitopalvelut takaavat 
toimintasi jatkuvuuden

Kulunhallintajärjestelmä 
joka toimii osana 
liiketoimintaasi
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Paikallinen järjestelmä

Ulkoistettu palvelumalli

Keskitetty järjestelmä

Kuljettajakioskit

Vierailija- ja urakoitsijapäätteet

Saapuvien kuljettajien ja vierailijoiden hallinta

Tunnistimien tulostimet

• Vierailijoiden vastaanotto

• Urakoitsijoiden vastaanotto

• Tehtaan valvomokirjautuminen 

Visy Touch


