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ProxerNet szoftver 

A Procontrol ProxerNet épületfelügyeleti 

szoftvere 
 

A Procontrol Elektronika Kft. által kifejlesztett ProxerNet szoftver egy moduláris épületfelügyeleti 

alkalmazás, mellyel a vállalat dolgozóinak beléptetése, munkaideje, irodáinak épületfelügyelete, 

gépjárművei beléptetése, fizető parkolás felügyelete, ellenőrzött kulcsfelvétel, rendezvényeinek beléptetése 

és jelenlét-regisztrálása, ügyfélhívás, és akár a gyártásirányítás is megoldható elektronikus adatrögzítő 

terminálok és számítógép segítségével. 

A megrendelő számára egyedileg alakítunk ki ProxerNet szoftvercsomagot. A beépítendő modulok igény 

szerint választhatók; a modulok ára függ a kezelendő ügyfelek/ dolgozók/ kulcsok, jeladók/ a hálózati 

felhasználók számától, illetve az igényelt támogatási szinttől.  Idegen – nem Procontrol gyártmányú – 

olvasók, hardverek illesztését a ProxerNet szoftverhez vállaljuk. 

 

A Procontrol ProxerNet intelligens épületautomatizálási szoftvere moduláris felépítése miatt további 

egységekkel, szolgáltatásokkal bármikor bővíthető; ugyanakkor az adatok egy közös adatbázisban 

tárolódnak, így komplex, integrált, egységes mégis rugalmas és az Ön cégére szabott épületfelügyeleti 

rendszert alakíthat ki gazdaságosan. 

Mindezekhez hardvereszközöket, készülékeket, olvasókat, beléptető kapukat szintén gyárt és forgalmaz a 

Procontrol. Minden kiajánlott eszköz és szoftver jól bevált MAGYAR TERMÉK, cégünk saját fejlesztése, 

gyártmánya. Egyedi módosításokat a megrendelői igény szerint vállalunk, egyeztetés szerint. 

http://www.procontrol.hu/
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Saját gyártású eszközeinkből összeállított rendszerekhez teljes körű szolgáltatást biztosítunk a 

rendszertervezéstől a telepítésig, beüzemelésig, karbantartásig. 

 

A ProxerNet szoftver rendelhető moduljai:  

 ProxerNet Database alapmodul, adatbázis-kezelő: Adattárolás Microsoft SQL szerver 

adatbázisban, ügyféltörzs-karbantartás, osztálykarbantartás, felhasználókezelés, hozzáférés-kezelés  

 ProxerNet Access beléptető modul: Beléptetés regisztrálása, belépési jogosultságok kezelése, 

kimutatások, ajtónyitások kezelése, időzónás jogosultság  

 ProxerNet Worktime munkaidő-nyilvántartó modul: Jelenléti ív nyomtatása, kimutatások 

készítése, mozgásadat szerkesztése, műszakok, munkarendek kezelése, időzónák  

 ProxerNet Web webes mozgásadat szerkesztő modul: a dolgozó megnézheti a saját jelenléti ívét, 

mozgásait, balanszát, módosítási javaslatot tehet, amit az arra jogosult adminisztrátor jóváhagyhat  

 ProxerNet Portai vendégnyilvántartó modul: Vendégkártyák kiadása, kezeli a vendég állandó 

adatait és az aktuális látogatás adatait is; jogosultságok kiadása, evakuálási lista 

 ProxerNet VisualPorta: valós kamerakép és tárolt fénykép összehasonlítása, valós idejű 

mozgásmegjelenítés, megjegyzés kézi hozzáadása  

 ProxerNet KeySafe modul: Intelligens kulcsszekrények és értékmegőrző szekrények menedzselése, 

kulcsok nyilvántartása, kezelése, kulcsfelvétel, fiók- és rekesznyitás nyilvántartása, 

jogosultságkezelés – csak azt a kulcsot veheti fel, csak azt a fiókot nyithatja ki, amihez joga van 

 ProxerNet ProxerLock RFID szekrényzár modul: proximity kártyás, karkötős öltöző / trezor-

szekrény nyitás kezelésére, vizuális szekrény-távfelügyelet.  

 ProxerNet ParkControl parkoló modul: parkolóvezérlő, kasszarendszer-kezelő program. 

Automatikus parkolórendszer kezelése és felügyelete, parkolódíjszabás számítása, kedvezmény 

matricák, pénzmozgás, parkoló bevétel naplózása, riportkészítés; parkolókra illesztve, kommunikációs 

rendszerrel egybeépítve.  

 ProxerNet Ticketer jegyértékesítő modul: Jegynyomtatás, -kiadás, jegy/bérlet-értékesítés, 

hardverkezelő, kasszarendszer-kezelő program. Automatikus beléptetés kezelése és felügyelete, 

díjszabás számítása, kedvezmények, pénzmozgás, bevétel naplózása, riportkészítés, kommunikációs 

rendszerrel egybeépítve  

 ProxerNet WorkNet gyártásirányítás modul: Munkaszám-nyilvántartás és felhasználás-

nyilvántartás; termékek, megrendelések, eszközfelhasználás kezelése, munkaszámokra felhasznált 

idő számítása. Megadott adatbázisból vonalkódcímkét vagy vonalkódos gyűjtőlapot nyomtat.  

 ProxerNet Clienter ügyfélhívó modul: Sorszámkiadás, jegykiadás, ügyfélhívás, statisztikák 

készítése, kijelzők vezérlése; kamionhívó szolgáltatással is 

 ProxerNet ConferenceControl rendezvénykezelő modul: Konferenciák és meetingek 

menedzselése, a meghívott résztvevők jogosultságkezelése és jelenlét regisztrálása  

 ProxerNet ProxerBank pontgyűjtő modul: Törzsvásárlói pontgyűjtés kezelése és adatregisztrálás, 

készpénz nélküli vásárlás menedzselése  

 ProxerNet netConference webes rendezvénykezelés  

 ProxerNet RTLS valós idejű helyzetmeghatározás  

 
 

http://www.procontrol.hu/

