
Бизнес и безопасность № 5/2009

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

72

Переваги застосування платіжно�пропускних систем:

★ Платіжно	пропускна система зберігає в собі всі функції
звичайних систем контролю доступу. Якісна відмінність пла	
тіжно	пропускної системи полягає в тому, що вона орієнтова	
на на оперативне обслуговування не лише співробітників, але й
відвідувачів. При цьому доступ в контрольовані зони залежить
не лише від наданих даному відвідувачу прав доступу, але й від
стану грошових коштів на його особовому рахунку. 

★ Переважна більшість платежів за послуги при організації і
проведенні масових заходів проводяться за допомогою квит	
ків або жетонів. При цьому практично відсутній контроль за
належним виконанням своїх обов'язків персоналом. Об'єм
втрат при цьому досягає 50% від загального об'єму виручки.
Як же уникнути цього? Одним з можливих рішень є автомати	
зація проходу відвідувачів і виключення з цього процесу людини.
Досягається це шляхом застосування турнікета (шлагбауму),
який відкривається по сигналу обчислювальної системи. При	
сутній при цьому охоронець вже не виконує невластиві йому
функції контролера, а зайнятий лише підтримкою порядку.

★ Відвідувач може скористатись карткою тільки один раз
або відвідувати заклад протягом тривалого часу, поки користу	
ється пропонованими послугами. А щоб не витрачати свій час
для поповнення рахунку на картці, він може один раз внести
певну суму грошей і потім витрачати її у міру користування
послугами. Тимчасовий залишок, що утворюється при цьому –
це безвідсотковий кредит для підприємства.

★ Все управління системою покладене на програмну части	
ну. Це надає можливість проводити гнучку тарифну політику,

тобто, встановлювати різну плату за користування послугами
протягом дня, по днях тижня, по сезонах. Окрім цього, відві	
дувачі в системі класифікуються по категоріях: «Дорослий»,
«Дитячий», тощо. Для кожної категорії діє своя тарифна сітка
на послуги. Існує також можливість окремим категоріям відві	
дувачів іноді взагалі забороняти доступ в контрольовані зони,
що дозволяє організовувати закриті заходи по запрошенням.
Для конкретного клієнта передбачена можливість встановлення
знижок і кредитів. Знижка діє або окремо на кожний вид пос	
луг, або єдина на всі види послуг. Кредит, як правило, надаєть	
ся довіреним відвідувачам, з вказівкою граничної суми. 

★ Вся інформація накопичується і реєструється в базі даних.
Це дозволяє формувати різноманітні звіти, на підставі яких
керівництво має можливість аналізувати  стан справ у закладі,
та оперативно ухвалювати рішення щодо внесення змін в ор	
ганізацію роботи системи.

Загальні принципи організації платіжно�пропускної 
системи

Всі розрахунки з відвідувачами проводяться лише за допомогою
електронних платіжних карток. При видачі електронної картки
відвідувачу в системі оформлюється його персональний осо	
бовий рахунок, на якому відображається рух грошових коштів
і перелік наданих йому послуг. Після здачі відвідувачем елек	
тронної картки відповідний особовий рахунок закривається,
але не видаляється з бази даних.

Всі зареєстровані картки в системі отримують один з наступ	
них статусів: 

– зареєстрована, але не видана відвідувачу;
– використовується відвідувачем; 
– заблокована – всі операції з даною карткою тимчасово

заборонені;
– загублена – всі операції з даною карткою заборонені.
Статус картки може змінюватись системою автоматично

(наприклад, при видачі картки клієнту) або примусово опера	
тором (привласнення статусу загубленої).

Форми оплати. Може застосовуватись авансова або фактич	
на форма оплати. Авансова форма припускає попереднє вне	
сення грошових коштів на особовий рахунок відвідувача і не	
гайне списання їх частини за надану певну послугу. Фактична
форма передбачає попереднє надання послуг з подальшою їх
повною сплатою. 

Послуги, що надаються, можна умовно розділити на три
групи:

– односторонній прохід в контрольовану зону, або перебу	
вання в ній протягом певного часу:

– користування інвентарем, оренда спорядження;
– продаж інших послуг або товарів.
Розглянемо роботу платіжно	пропускної системи по кожній

з вказаних груп. 
Для можливості проходу в контрольовану зону відвідувач

підносить електронну картку до зчитувача, система оброб	
ляє дані, що містяться на цій картці (визначається категорія
власника, перевіряються статус картки і розклад – чи дозво	
лений прохід даної категорії через дану точку проходу в да	
ний час, тощо).

Для авансової форми оплати контролюється залишок гро	
шей на особовому рахунку (він повинен бути не менше вста	

Організація автоматизованих платіжно�
пропускних систем для стадіонів, 
виставкових центрів
Компанія «Системні комунікації» пропонує  платіжно�пропускні системи різного ступеню автоматиза�
ції власної розробки для стадіонів, спортивно�розважальних комплексів, паркінгів, що можуть бути реа�
лізовані і на об'єктах «Євро�2012». 
Ці системи дозволяють значно полегшити організацію доступу великої кількості людей на вказані об'єк�
ти, мінімізувати «людський» чинник,  оптимізувати роботу персоналу, підвищити якість  обслуговуван�
ня відвідувачів, оперативно отримувати статистичні дані і формувати різноманітні  звіти. 

Реалізовані проекти. Виставковий комплекс «Лєнекспо»,
Санкт�Петербург

Реалізовані проекти. Тематичний парк і зоопарк 
Flamingo Land, Північний Йоркшир
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новленої зарезервованої суми). При позитивному балансі сис	
тема розблоковує турнікет чи замок у напрямі входу. 

При фактичному проході через турнікет реєструється час
входу, а якщо прохід не здійснювався, то через заданий інтер	
вал часу турнікет автоматично заблоковується. 

При виході перевіряється статус картки, чи зареєстрований
факт входу і потім фіксується час виходу. Після цього розрахо	
вується час перебування і визначається вартість послуги з ура	
хуванням типу дня і інтервалів часу для тарифів. Одержана
вартість знімається з особового рахунку відвідувача.

Для організації оренди додаткового спорядження в даний час
використовуються етикетки із штрих	кодами. Все споряджен	
ня розділяється на групи, за найменуванням, розмірами, ін	
шими характеристиками. Згідно цих параметрів встановлю	
ється вартість оренди, вид та розмір застави для кожного ін	
тервалу часу (згідно розкладу) і категорії відвідувача.

При видачі та прийомі спорядження сканується штрих	код
етикеток. Система самостійно проводить всі необхідні опера	
ції з особовим рахунком відвідувача: розраховує вартість орен	
ди і знімає її з особового рахунку відвідувача. У разі переви	
щення часу користування з рахунку відвідувача знімається до	
даткова сума згідно встановлених тарифів.

У багатьох закладах наявність камери схову є обов'язковою
умовою. Як правило, вона є набором шафок або скриньок із
замками, ключі до яких видаються адміністратором комплек	
су. Проте її працездатність часто ускладнюється такою прик	
рою дрібницею, як втрата ключа або черга при його отриман	
ні/поверненні. Встановлення замків зі зчитувачами для без	
контактних карт значно покращує комфортність користува	
чів. Відвідувач складає свої речі до будь	якої вільної скриньки,
підносить свою електронну карту до зчитувача і закриває
дверці. Система перевіряє параметри картки і стан особового
рахунку клієнта і заблоковує замок. Відкрити його можна тіль	
ки цією ж карткою або карткою уповноваженого співробітни	
ка підприємства (наприклад, у разі втрати картки відвідува	
чем). Це значно спрощує роботу персоналу, поліпшує обслуго	
вування відвідувачів

Прикладами продажу інших товарів або послуг можуть служи	
ти заточування ковзанів на ковзанці; отримання рушника в са	
уні; розрахунок за обслуговування в кафе, розташованому на
території закладу; відвідини дитиною дитячої кімнати тощо. 

Основні елементи платіжно�пропускної системи
Цей перелік не є повним або обов'язковим. Конкретний на	

бір визначається для кожного об'єкту індивідуально.
Сервер бази даних – один з основних елементів системи,

який обробляє запити з боку автоматизованих робочих місць
по проведенню розрахункових операцій з клієнтами і від ін	
ших комп'ютерів, що управляють устаткуванням. Саме тут
зберігається вся інформація по особових рахунках відвідува	
чів, розклад роботи підприємства, тарифи на послуги тощо.

Автоматизоване робоче місце касира – призначене для видачі
нових електронних карток відвідувачам, поповнення або
зняття грошей з особових рахунків, закриття карток і отри	
мання відвідувачами залишків грошей з рахунку. Комплекту	
ється персональним комп'ютером, принтером для друку чеків,
зчитувачем електронних карток. 

Термінал поповнення карт – автоматичний пристрій, що має
в своєму складі блок прийому купюр, блок видачі електронних
карток, зчитувач електронних карток, сенсорний монітор, че	
ковий принтер. Призначений для поповнення рахунків, ві	
дображення інформації про стан картки і рахунку, одержаних
клієнтом послуг. Може використовуватися для продажу існу	
ючих на об'єкті абонементів, квитків на заходи, що проводять	
ся, видачі електронних карток. 

Автоматизоване робоче місце адміністратора – призначене
для здійснення налаштувань системи, введення розкладу ро	
боти, тарифів на послуги і оренду спорядження, оперативного
контролю за залишками грошових коштів та карток в касах і
терміналах оплати, оформлення індивідуальних кредитів і
знижок відвідувачам, отримання оперативної і повної інфор	
мації про роботу системи тощо. 

Автоматизоване робоче місце керівника – призначене для на	
дання керівнику оперативної і статистичної інформації про ді	
яльність закладу, з вказівкою кількості наданих послуг і відпо	
відного доходу за певний інтервал часу, в розрізі послуг, в таб	
личній або графічній формі. 

Комп'ютер управління обладнанням – призначений для уп	
равління різним устаткуванням платіжно	пропускної систе	
ми, таким як турнікети, шлагбауми, дверні замки, датчики, ав	
томатичні камери схову. Таких комп'ютерів у складі системи
може бути декілька.

В якості виконавчих пристроїв в точках проходу можуть вико	
ристовуватись турнікети, електромеханічні замки, шлагбауми.     

Розроблені платіжно	пропускні системи  пройшли  апроба	
цію і вже багато років успішно працюють на ряді об'єктів в Ук	
раїні, зокрема у спорткомплексі «Гора» (Протасів Яр, Київ),
спорткомплексі «Лавина» (Дніпропетровськ), басейні «Ми	
комп» (Дніпродзержинськ).

З нагоди проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу
2012 року (Євро�2012) компанія «Системні комунікації» зап	
рошує всі зацікавлені організації до співпраці з метою забезпе	
чення технічними засобами безпеки об'єктів «Євро	2012». 

Зокрема, ми пропонуємо використовувати в якості виконав	
чих пристроїв платіжно	пропускних систем лінійку електро	
механічних турнікетів  РERCo, це: 

★ роторні повнозростові та напівзростові;
★ турнікети	триподи та тумбові турнікети;
★ роторні хвіртки.
Характерними особливостями турнікетів PERCo є: 
★ надійність роботи у інтенсивних режимах;
★ коректна робота з платіжними системами та системами

санкціонованого доступа різних виробників;
★ високе напрацювання на відмову;
★ простота монтажу; 
★ елегантний дизайн.
Турнікети PERCo вже багато років надійно працюють як ав	

тономно, так і у складі будь	яких платіжно	пропускних сис	
тем та систем контролю доступу, про що свідчить досвід їх зас	
тосування на багатьох стадіонах, розважальних комплексах в
Росії, Греції, Італії, Словаччині, Англії, Швеції, Ірландії, Іспа	
нії, та ще у більш ніж 60 країнах світу.

Компанія «Системні комунікації» є прямим постачальни	
ком в Україну одного з провідних виробників обладнання сис	
тем доступу – компанії РERCo та сертифікованим сервісним
центром в Україні.

Ми здійснюємо також технічну підтримку, навчання
персоналу замовників та монтажних організацій; сервісне
обслуговування.

Розгалуджена мережа партнерів з кваліфікованими спеціа	
лістами в різних регіонах України   дозволяє своєчасно здій	
снювати якісне обслуговування обладнання.

Якщо Вас зацікавила дана інформація, будь�ласка, звертай�
тесь, наші спеціалісти готові надати вичерпну інформацію

info@systcom.com.ua,
т.: (044) 331�82�21,

www.systcom.com.ua.

Реалізовані проекти. Стадіон «Металург», Самара


