
Detailní popis řešení: 
Access One, unikátní modulární systém inteligentního řízení vstupu umožňuje on-line 

ovládání a monitoring jakýchkoliv bezpečnostních či jiných dveří (vstupů) se záznamem 

historie použití a současně off-line mechatronické ovládání dveří.

Všechny změny a vyhodnocení se provádějí centrálně na PC a systém je maximálně 

uživatelsky přívětivý. V přehledném a intuitivním uživatelském rozhraní lze snadno 

a rychle přidělovat přístupová práva k jednotlivým vstupům (např. dveřím) pro individuální 

uživatele či skupiny uživatelů, i vytvářet profily přístupových práv a ty pak uživatelům 

jednoduše přiřazovat. Oprávnění lze přitom přidělovat on-line, dokonce i pro dveře 

off-line – bez kabelového připojení. Dostupné jsou i nejrůznější pokročilé funkce, lze 

integrovat správu parkovacích míst, vytváření ID karet, sběr časových údajů, EZS a jiné 

systémy, které již využíváte. Řešení je navíc velmi hospodárné, protože pro většinu dveří 

nejsou nutné pokládky kabelů a nebo jsou využity stávající rozvody.

Systém je zcela flexibilní také s ohledem na zařízení, která dokáže využívat. Je zcela 

kompatibilní se všemi zařízeními CES Omega Flex, například pokud je v objektu již 

nainstalován elektronický přístupový systém CES Omega Flex, lze zařízení snadno převést 

na systém Access One. Access One však umí spolupracovat i se zařízeními jiných výrobců, 

mimo jiné ASSA ABLOY, dormakaba, STAR a dalšími. Jedinou podmínkou je, že zařízení musí 

být dodána se softwarem ve verzi OSS (Open Security Standard). Systém pak klientovi 

zajišťuje kompletní flexibilitu – při pořízení Access One může využívat zařízení preferované 

značky a není do budoucna omezen, pokud se rozhodne pro změnu dodavatele.

Komponenty systému:
• Software CES Access One, zapisovačka čipů Identbox, čipová média

• Pro ovládání dveří může sloužit: 

on-line zařízení: stěnová čtečka (nebo klávesnice se čtečkou) připojená k řídící jednotce 

off-line zařízení: mechatronická vložka, kování nebo nábytkový zámek

Elektronický 
přístupový systém
CES Access One
Unikátní modulární systém inteligentního řešení 
přístupu umožňující využití nejen originálních zařízení 
CES, ale i jiných dodavatelů, např. ASSA ABLOY, 
dormakaba, STAR a dalších.

Vysoce bezpečné a uživatelsky přívětivé řešení 
s širokými možnostmi funkcí a velkou flexibilitou.

Skladba řešení:
• software Access One

• libovolné mechatronické vložky nebo kování, 
stěnové čtečky, nábytkové zámky a další zařízení 
kompatibilní se standardem OSS



P.2

Struktura 
systému 
Access One

s~ ∏É=äç Öç

Server

Ethernet

Klient

RS485 RS485

Přístup pomocí
prohlížeče

Hlavní řídící
jednotka

Řídící jednotky

Čtečky/Validátory

Off-line zamykací technologie



Vlastnosti 
systému 
Access One

Systém Access One je prakticky neomezeně škálovatelný – pro malé systémy postačí 
menší počet off-line zařízení a/nebo pokud jde o on-line zařízení, jedna řídící jednotka, 
která může ovládat čtečky až pro 8 vstupů. Pro velké objekty je však možno systém 
libovolně rozšiřovat až na 16 000 on-line zařízení, 100 000 off-line zařízení a až 200 000 
médií (z toho 100 000 aktivních).

Systém pracuje se třemi úrovněmi přístupových práv – pro jednotlivé čtečky, pro 
skupiny čteček a pro skupiny skupin. Podporuje vytváření přednastavených profilů 
přístupových práv, kterým pak lze snadno přiřadit nové uživatele a velmi rychle jim tak 
přidělit přístupová práva pro všechna on-line i off-line zařízení.

Systém splňuje aktuální bezpečnostní standardy. Při přenosu dat mezi čtečkou 
a řídící jednotkou i při zapisování dat na čipy je využíváno šifrování 128 bit AES. Veškeré 
aktivity jsou automaticky zaznamenávány a správce si může kdykoliv zobrazit např. 
historii vstupů do jednotlivých dveří vč. pokusů o neoprávněný přístup, a nebo tyto 
záznamy využít pro kontrolu docházky. Další bezpečnostní funkcí je tzv. anti pass-back: 
osoba, která vstoupí do budovy nebo do místnosti musí nejdříve odejít a teprve poté 
může znovu vstoupit. Systém nedovolí dva vstupy, čímž je zajištěna větší kontrola nad 
pohybem osob v objektu a rovněž sníženo zneužití přístupového média neoprávněnou 
osobou.

Access One lze propojit s dalšími systémy, např. se systémy správy budov, hotelovými 
rezervačními systémy, personální evidencí, systémem ovládání výtahu, kamerovým 
systémem (pro rozpoznávání tváře apod.) či alarmovým systémem (automatické 
otevření únikových východů při požáru atd.)
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Personalizace čipových karet

Výhodou je možnost jednoduché personalizace čipových karet. Čip na kartě může nést kromě přístupových práv řadu dalších 

informací, jako je jméno, osobní číslo, číslo karty a dalších údajů, které lze zadat přímo v administrátorském softwaru. Zde lze také 

velice snadnost navrhnout design (grafiku) karty a následně kartu v jednom kroku rovnou potisknout a zároveň na ni zapsat 

přístupová práva a případné další informace (např. stav elektronické peněženky).

Funkce více administrátorů

Oprávnění v systému lze strukturovat tak, aby každý administrátor mohl spravovat pouze jemu přidělené části systému, např. 

dveře a osoby, budovy či regiony. Systémový (hlavní) administrátor pak má přístup ke všem datům a nastavením.

Správa hostů

Access One nabízí zjednodušený postup správy přístupových práv hostů. V rámci tohoto procesu je vytvořen návštěvník, událost 

(schůzka) a následně přidělena přístupová karta. Tuto administraci lze navíc provádět i bez instalovaného softwaru – prostřed-

nictvím webového prohlížeče. Zodpovědnost za administraci přístupových práv hostů je tak možné jednoduše delegovat na další 

osoby, aniž by přitom hrozil zásah do přístupových práv stálých uživatelů. Návštěvníci mohou mít povolený přístup pouze do 

určených zón (např. parkoviště, výtahy k zasedací místnosti apod.)

Správa parkoviště

Vybrané vstupy lze definovat jako vjezd na parkoviště a výjezd z parkoviště a přístup mohou mít pouze určené osoby a to jen 

v případě, že je dostupné volné parkovací místo. Systém zvládne správu 32 parkovišť, 128 parkovacích zón a každé parkoviště 

může mít až 1 000 parkovacích míst.

Workflow

Access One podporuje nastavení procesů, kdy např. nadřízená osoba musí nejdříve schválit správcem přidělené oprávnění. Např. 

správce nastaví uživateli oprávnění, nadřízený dostane e-mail s žádostí o schválení. Teprve od chvíle, kdy udělí souhlas, je opráv-

nění platné.

Doplňkové 
moduly



Software 
Access One

Intuitivní a přehledné uživatelské prostředí vzhledem podobné jako Microsoft Outlook slouží pro veškerou 

administraci přístupových práv, zadávání informací o uživatelích a tvorbu jejich karet, nebo nastavování oprávnění 

pro jednotlivé správce. 

Zjednodušené přidělování a správu přístupových práv pro hosty je možné provádět 

i bez nainstalovaného softwaru – prostřednictvím webového rozhraní. 
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TSG1 TSG8

Řídící jednotky
Řídící jednotka je potřebná pro všechna on-line zavíření (čtečky). Jedna řídící jednotka TSG8 umožňuje připojení až 16 čteček, 

tedy ovládání až 8 dveří (vždy jedna čtečka pro vstup a jedna pro odchod). Alternativně lze použít řídící jednotku TSG1 pro 

jedny dveře, která je určena pro připojení pouze jedné čtečky pro vstup a jedné čtečky pro odchod.

Veškeré informace o přístupových právech jsou uloženy v řídící jednotce, která při přiložení platného média dává pokyn zámku 

k odemčení dveří. Díky tomu je zajištěna maximální bezpečnost – řídící jednotka se umísťuje uvnitř objektu a proto i v případě, 

že dojde k poškození venkovní čtečky, nehrozí riziko neoprávněného vstupu. Řídící jednotka nadále pracuje i v případě, že se 

přeruší připojení k serveru. Vyžaduje externí napájení 12 V DC.



On-line 
stěnové 
terminály

Nástěnná čtečka slouží k ovládání elektrických otvíračů, elektromechanických a elektromotorických zámků a magnetů atd. 

Zároveň může být využita ve virtuální síti pro aktualizaci nastavení oprávnění na médiích jako validační terminál. V takovém 

případě jsou stěnové čtečky v systému připojené datovým kabelem a vyžadují externí napájení (standardně 12 V DC).

Instalovat však lze i stěnové čtečky jiných výrobců. V rámci jednoho systému lze také kombinovat zařízení od více výrobců tak, 

aby bylo dosaženo optimálního řešení v souladu s požadavky klienta na funkce systému a cenu.

Výrobce CES nabízí tyto originální čtečky:

    • nástěnné čtečky WT v řadě různých designů a provedení, včetně provedení s krytím IP 55

    • klávesnici PHG Voxio se čtečkou – lze využít i pro přístup prostřednictvím PIN kódu, IP 65

    • klávesnici PHG Voxio se čtečkou a displejem – může sloužit zároveň jako informační terminál 

      (např. pro zobrazení rezervované skříňky), IP 65

    • nástěnnou čtečku UHF s dlouhým dosahem až 10 m a funkcí „semaforu“ – ideální pro brány, garáže, závory 

      (čip může být umístěn např. v samolepce na čelním skle auta), IP 67

 Nástěnná čtečka WT Klávesnice PHG Voxio Nástěnná čtečka UHF

se čtečkou
a displejem

se čtečkou
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Vložka

Rozetové kováníŠtítové kování Nábytkový zámek

Off-line 
zařízení OSS Off-line zařízení představují širokou škálu mechatronických kování, vložek a nábytkových zámků. Tato zařízení bývají napájena 

bateriově a se systémem komunikují bezdrátově – nevyžadují tak žádné nové rozvody kabeláží.

Detailní popis zařízení CES Omega Flex najdete v části Elektronický přístupový systém CES Omega Flex.

Využít lze všechna off-line zařízení CES Omega Flex určené pro virtuální síť (V-NET):

    • mechatronické vložky Omega Flex v různých rozměrech a provedení

    • mechatronické štítové kování Omega Flex ILS v různých verzích, šířkách štítu a variantě s vložkou i bez vložky

    • mechatronické rozetové kování Omega Flex SIS pro interiéry v různých verzích a variantě s vložkou i bez vložky

    • mechatronický nábytkový zámek Omega Flex pro skříně a skříňky



Média

Stolní čtečka 
Identbox

Kombinovaný klíč

Access One používá čipová média MIFARE DESFire a LEGIC advant. Výrobce CES nabízí originální média v podobě čipové karty, 

přívěšku na klíče nebo čipové hlavy na standardní mechanický klíč. Použít však lze i média jakéhokoliv jiného výrobce, včetně 

vlastních ID karet klienta, pokud používají uvedené čipy.

Identbox je stolní čtečka čipů, která se USB kabelem připojí k PC s instalovaným administ-

rátorským softwarem. Používá se k zapisování přístupových práv na čipy po jejich zadání 

v softwaru. Podporuje média využívající technologii MIFARE DESFire EV1 a EV2 (ISO 14443) 

a LEGIC advant.

Čipové přívěšky SlimLine Čipová karta



P.10

A) Požadavky na montáž:

Do systému Access One lze integrovat off-line zařízení všech výrobců, pokud podporují 
protokol OSS (Open Security Standard). Zda zařízení podporuje OSS můžete ověřit na 
webu asociace OSS. Všechny off-line produkty CES (Omega Flex) jsou s Access One 
kompatibilní.

Vlastní montáž systému předpokládá instalaci řídící jednotky pro on-line zařízení a s tím 
spojená pokládka kabeláže jednak ke čtečkám umístěným na stěně před ovládaným 
vchodem, jednak k zámku ve dveřích. Pokládka obou kabelů je naceněna až při obhlídce 
místa instalace. Její nacenění závisí na topologii domu a pracnosti v následujícím rozsahu: 
Kabel ke dveřnímu zámku se povede paralelně s kabelem ke čtečkám s tím, že bude 
zaveden do místa podle použitého zámku, v případě dveřního otvírače k zárubni 
a v případě elektromechanického zámku přes kabelovou průchodku do dveří. Dodávka 
dveřního kabelu je součástí nabídky. Uložení kabelu do dveří, stejně jako uložení zámku 
je naceněno jen jako profesionální odhad. Přesná kalkulace bude možná až po detailní 
specifikaci typu zámku a náročnosti prací. Cena za montáž se bude odvíjet od času 
skutečně stráveného montáží. Off-line zařízení nemají speciální požadavky na montáž 
pokud není spojeno s výměnou obyčejného zámku za samozamykací.

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému:

Základem systému je uvědomění si, co od systému bude požadováno ( jen standardní 
přístupový systém nebo i rozšiřující moduly) a jaké prvky budou v systému použity 
(originál CES nebo jiné), počet médií v oběhu, které prvky budou v on-line a které off-line

Pro on-line verze zařízení je nutno upřesnit:

• počet dveří (počet čteček)

• kolik řídících jednotkek a kam je umístit

• kudy vést kabeláž (tedy kolik bm bude třeba) 
 

Pro off-line verze zařízení:

• elektromechanická vložka – rozměr A+B vložky s upřesněním vnější a vnitřní strany, 
požadavek na vyšší mechanickou, protipožární nebo povětrnostní odolnost

• stěnová čtečka a validátor – požadavek na externí napájení a vedení k otvírači, 
zámku nebo magnetu či jinému řízenému zařízení

• lift controller – požadavek na součinnost se správcem výtahů – požadavek 
na napájení a integraci do systému

• nábytkový zámek – typ použité závory (rovná/prohnutá, délka).

V neposlední řadě nutno upřesnit požadavek na bezpečnost – zda mohou být dveře 
pouze „zabouchnuté“ (dveře drží zavřené pouze střelka, ale pokud je někdo zamkne, 
vyruší funkci čipového systému – netýká se mechatronické vložky) nebo s automatickým 
uzamykáním (použití samozamykacích zámků). Případné použití magnetů pro blokaci 
a deblokaci běžně používaného systému otvírání dveří. Ve všech výše uvedených 
případech je nutno mít na paměti, zda se nejedná o zásah do protipožárních dveří 
nebo dveří na únikových cestách, proto je vhodná osobní účast technika pro eliminaci 
možných problémů při vlastní instalaci zvolené verze.

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech:

Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na rozsahu systému a poměru on-line a off-line 
zařízení a zvolených přídavných modulech. Zvláště do on-line varianty se promítají náklady 
spojené se zasíťováním. Další náklady vznikají dle požadavku na bezpečnost systému 
(výměna zámků za samozamykací, případná výměna celých dveří z důvodů certifikací). 

Vždy je možno provést základní nezávislou kalkulaci dle výše uvedených faktorů, 
ale pro finalizaci cenové nabídky je nutná přítomnost technika v místě instalace.

D) Limity / modularita řešení:

Jedná se o unikátní modulární sytém, jehož rozsah a kapacita jsou skoro neomezené.

Systém je dostupný ve variantě se základní licencí a s levnější licencí pro malé a střední 
budovy. Srovnání kapacity těchto systémů je v následující tabulce:

Licenci pro malé a střední budovy je možno později změnit na základní licenci.
Základní licence je nezbytná, pokud chce klient používat doplňkové moduly.

Základní licence Licence pro malé 
a střední budovy

Pracovní stanice 
s instalovaným SW

2 s možností rozšíření až na 100 2 s možností rozšíření až na 5

Off-line zařízení 50 s možností rozšíření až na 16 000 25 s možností rozšíření až na 50

Off-line zařízení 50 s možností rozšíření až na 100 000 25 s možností rozšíření až na 50

Média 1 000 s možností rozšíření až na 200 000 200 s možností rozšíření až na 500



E) Tipy před montáží

Jak již bylo uvedeno výše, je nutné si přesně uvědomit, co je od systému požadováno 
a následně rozdělit celý systém na dvě základní části – on-line a off-line. Pokud si nejste 
jisti, naši specialisti jsou připraveni doporučit nejlepší řeší s přihlédnutím k bezpečnosti, 
komfortu obsluhy a používání.

F) Certifikace

Originální prvky CES jsou certifikovány následovně:

Mechatronické vložky:

• CE: EN 300 220-1, 2; EN 300 330-1, 2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1, EN 62311 

• DIN: EN 15684 : 2013-01 

• Na přání: 

     Požární odolnost: T90 (odpovídá DIN EN 1634-1) 

     Zvýšená bezpečnost: certifikát SKG***; VdS 2156 BZ+ 

     Krytí: IP 65 (voděodolnost a prachuvzdornost) 

     ST: povrchová úprava knoflíku Soft Touch 

Kování ILS: 

• CE: EN 300 220-1-2; EN 300 330-1-2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1, EN 62311 

• Klasifikace dle: DIN EN 1906 : 2012-12 | 4 | 7 | -- | B | 0 | 3 | 0/3 | B | 

• Požární odolnost: T120 (odpovídá DIN EN 1634-1 a 18273) 

• Krytí: IP 55 (voděodolnost a prachuvzdornost) 

• Certifikát: DIN EN 1906 na úroveň 7; 200 000 cyklů (zátěžové kování) 

• V souladu s DIN EN 179 a DIN EN 1125 pro použití s různými zámky 
a panikovými hrazdami 

Kování SIS: 

• CE: EN 300 220-1-2; EN 300 330-1-2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1, EN 62311 

• Klasifikace dle: DIN EN 1906 : 2012-12 | 2 | 6 | -- | B | 1 | 3 | 0 | B | 

• Požární odolnost: T120 (odpovídá DIN EN 1634-1 – pouze s 9 mm čtyřhranem) 

• Krytí: IP 40 (proti pevným nečistotám) 

• Certifikát: DIN EN 1906 na úroveň 6; 100 000 cyklů Nástěnná čtečka WT: 

• CE: EN 300 220-1, 2; EN 300 330-1, 2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1, EN 62311 

• Na přání – verze s krytím IP 55 (voděodolnost a prachuvzdornost) 

Mechatronický nábytkový zámek: 

• CE: EN 50364; EN 62479; EN 62368-1; EN 62369-1; EN 300 330; EN 300 220-1,2; EN 301 
489-1,3

Prvky jiných výrobců – nutno upřesnit dle použitých zařízení.



P.12


