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Nowe wersje 
językowe 

– francuska, 
– holenderska, 
– szwedzka, 
– czeska, 
– słowacka. 

ACCO Soft 
wersja 1.13.010 

Nowe typy reakcji wejść: 
– Odblokowanie przejścia (aktywne wejście odblokuje wybrane 

przejście), 
– Zablokowanie przejścia (aktywne wejście zablokuje wybrane 

przejście), 
– Alarmowe zablokowanie przejścia (trwałe zamknięcie 

wybranego przejścia z powodu alarmu), 
– Pożarowe odblokowanie przejścia (trwałe otwarcie wybranego 

przejścia z powodu pożaru). 
Nowe typy reakcji wyjść: 
– Aktywacja dostępem (włączone, gdy użytkownik uzyska dostęp 

do strefy z włączoną opcją „Aktywacja wyjść”), 
– Wskaźnik zablokowania stref (włączone, gdy wybrane strefy są 

zablokowane), 
– Wskaźnik odblokowania strefy (włączone, gdy wybrane strefy 

są odblokowane), 
– Wskaźnik alarmowego zablokowania stref (włączone, gdy 

wszystkie przejścia w wybranych strefach są trwale zamknięte 
z powodu alarmu), 

– Wskaźnik pożarowego odblokowania stref (włączone, gdy 
wszystkie przejścia w wybranych strefach są trwale otwarte 
z powodu pożaru), 

– Wskaźnik zablokowania przejść (włączone, gdy wybrane 
przejścia są zablokowane), 

– Wskaźnik odblokowania przejść (włączone, gdy wybrane 
przejścia są odblokowane), 

– Wskaźnik alarmowego zablokowania przejść (włączone, gdy 
wybrane przejścia są trwale zamknięte z powodu alarmu), 

– Wskaźnik pożarowego odblokowania przejść (włączone, gdy 
wybrane przejścia są trwale otwarte z powodu pożaru), 

– Wskaźnik normalnej kontroli stref (włączone, gdy przywrócona 
zostanie kontrola stanu wybranych stref), 

– Wskaźnik normalnej kontroli przejść (włączone, gdy 
przywrócona zostanie kontrola stanu wybranych przejść). 



Status strefy: 
– Odczytywanie stanu, 
– Strefa kontrolowana, 
– Strefa odblokowana, 
– Strefa zablokowana, 
– Alarm w strefie, 
– Pożar w strefie, 
– Nieznany (przed zapisaniem utworzonej strefy), 
– Niedostępny (nieodpowiednia wersja oprogramowania centrali 

ACCO-NT). 
Tabele zawierające informacje dotyczące wykorzystanych wejść / 
wyjść w ekspanderze. 
Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania central ACCO-NT. 
 

ACCO-WEB 
wersja 1.20 

Nowy interfejs. 
Wygodne zestawienie informacji pokazujących, który użytkownik 
i do jakiej strefy ma dostęp. 
Możliwość wygenerowania raportu obecności dla dowolnej liczby 
użytkowników jednocześnie. 
Funkcja Anti-Passback dla grup użytkowników. 
Nowe polecenia w menu głównym: 
– Zarządzanie: 

• przejściami i strefami (możliwość otwierania, blokowania, 
odblokowania i przywracania kontroli), 

• centralami i kontrolerami (możliwość potwierdzania awarii / 
alarmów); 

– Ustawienia: 
• wersji językowej aplikacji, 
• liczby elementów wyświetlanych na stronach, 
• dźwięków (włączanie i wyłączanie sygnalizacji awarii / 

alarmów). 
Możliwość potwierdzania awarii / alarmów z poziomu: 
– panelu zarządzania, 
– paska stanu (w oknie z listą awarii / alarmów). 
Sygnalizacja awarii / alarmów. 
 

 


