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Hvad er Integra?
Integra er tyverialarm og adgangskontrol, samlet i ét og samme system - 
hvilket betyder at man både kan sikre sine værdier og personer, men samtidig 
også holde styr på hvem der har adgang, og hvornår.

Integra har været under konstant udvilking, siden det kom på markedet for 
over 25 år siden, og har i de seneste mange år, været et af de største og meste 
solgte systemer på det skandinaviske marked. Og det vil vi bestemt gerne 
forsætte med at være.

Hvor kan Integra bruges?
Fordi Integra er modul opbygget, og benytter samme få enheder til både 
tyverialarm og adgangskontrol, kan det med fordel benyttes til at sikre alt fra 
små lokationer med få døre, helt op til de største bygninger eller multi-site 
lokationer, både nationalt og internationalt. Fleksibiliteten i systemet, og de 
uendelig mange muligheder, gør at Integra systemet kan tilpasses til stort set 
enhver løsning.

Altid på forkant
Med Integra, er der altid mulighed for at have et moderne og opdateret 
sikringssystem, selv med en ældre installation af kortlæsere og central- og 
styreenheder. Platformen udvikler sig løbende, og der tilføjes jævnligt ny funk-
tionaliteter. Det er resultatet af den fortsatte udvikling, der holder sikringssys-
temet sikkert og opdateret, både vedr. nye funktioner og IT-sikkerhed.

Uanede muligheder og højeste sikkerhed,  
samlet i ét system
Med Integra får du et topmoderne alarm- og adgangskontrolsystem, med konstant fornyelse og udvikling, og som 
kombinerer funktioner og højeste sikkerhed, i ét integreret sikringsystem - der kan styre, overvåge og præsentere 
begivenhederne, i takt med at de sker. Blandt produkterne finder du kortlæsere og adgangskontrolenheder med 
innovativ funktionalitet, sikkerhed og design. Med sine meget store integrationsmuligheder med eksterne systemer, er 
Integra et af markedets mest kompetente og fleksible alarm- og adgangskontrolsystemer.

 Stærkt og fleksibelt integreret adgangskontrol og  
 tyverialarm system

 Kundetilpassede systemer og integrationer

 Unikke fordele ved Integra systemet, gør at det   
 passer til alle, lige fra de helt små til kæmpe store,  
 samt multisite løsninger

 Server-klient baseret sikringsplatform

 Web-browser klient styring

 Cloud-baseret data muligheder

 Effektiv og sikker håndtering af data

 Konstant under udvikling, med frigivelse af nye   
 funktioner og muligheder 3 gange årligt
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Høj sikkerhed

Indbrudsalarm – F&P godkendt i alarmklasse 3
Integra er F&P godkendt som indbrudsalarm i alarmklasse 3 (EN 
50131), hvilket er det højeste niveau for integrerede sikringssys-
temer, og så opfylder Integra endda også højeste krav i EN-stand-
arden for elektronisk adgangskontrol (EN 60839).

Med hensyn til funktionalitet og sikkerhed, så ligger Integra 
absolut helt i top. Det er et fuldt autonomt sikringssystem, hvilket 
betyder at det også fungerer, selvom forbindelsen med data-
basen eller serveren er afbrudt. Og alle ændringer og log bliver 
naturligvis synkroniseret når forbindelsen igen er genoprettet. 

  Godkendt i alarmklasse 3 (EN 50131-3)

  Høj IT-sikkerhed med TLS kryptering (Transport Layer Security)

  End-to-end kommunikations kryptering af hele systemet op til  
 AES 256 bit

Højeste sikkerhed, på alle områder
Med højeste godkendelser indenfor sikringssystemer, og fokus på kryptering og IT-sikkerhed, kan du trygt vælge Integra som dit fremtidige 
sikringssystem. Et system som vil holde mange år frem i tiden, da vi konstant udvikler på det, og løbende frigiver nye funktioner og muligheder.

Effektiv og sikker håndtering af data
Ved hjælp af krypteret kommunikation og smarte GDPR funktioner, kan vi hjælpe dig med at håndtere dine data på en effektiv og sikker måde.

Fleksibilitet, på en sikker måde
Integra systemet er modul opbygget, hvilket gør det enormt fleksiblet, og med uendelige muligheder for tilpasning og udbygning af sys-
temet. Alle enheder overvåges af samme centraliserede brugerflade, hvor alle systemenheder også kan styres og opdateres med nyeste 
firmware. Og naturligvis er alt kommunikation krypteret.
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Enkelt, moderne og skalerbart 

Integra er et moderne, integreret adgangskontrol- og alarmsystem. Det server/klient baserede 
system, bruges til at sikre mennesker og værdier i bygninger og på områder, hvor godt over blik og høj 
sikkerhed går hånd i hånd. Integra er udviklet med fokus på brugervenlighed, nem vedligeholdelse og 
administration. Systemet kan skaleres til fra de helt små, op til de største systemer.

  Åbent og integrerbart system 

  Server-klient baseret  sikringsplatform

  Komplet administration, overblik  og styring

  Høj sikkerhed og end-to-end kryptering   
    hele vejen igennem ud i kortlæserne

  Individuel operatør rettigheder og   
    muligheder

Én samlet brugerflade
Med Integra kan du nemt og enkelt administrere 

og styre alle dine alarmpunkter og indgange, 
uanset om de befinder sig i samme bygning eller 

er fordelt på flere lokationer - og måske endda 
også i forskellige byer eller lande.
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I Integra platformen er der to forskellige centralenheder, Moveo og 
Moveo XL, samt en undercentral, S-Node G2. Centralenhederne er 
hjertet i Integra systemet, og håndterer alle logiske beslutninger og 
styrer de tilsluttede undercentraler. Alle enheder fra SystemHouse 
Solutions er pålidelige og nemme at installere. 
Moveo og Moveo XL er centralenhederne fra SystemHouse Solu-
tions, designet til brug i tyverialarm- og adgangskontrolsystemet 
Integra. Som navngivningen også antyder, er de to centralenheder 
næsten ens, hvad der adskiller dem, er antallet af dørmiljøer og 
alarmpunkter, de kan administrere. Begge centralenheder er certif-
iceret til sikringsklasse 3 i EN50131, sammen med undercentralen, 
S-Node G2, og kortlæseren BCR-SD G2. Centralenhederne fra 
SystemHouse Solutions, er designet til at fungere autonomt, hvilket 
gør at selvom de er afbrudt fra den centrale server, vil de fortsætte 
med at handle i henhold til de senest downloadede oplysninger 
og tage beslutninger baseret på denne information. Og hændel-
serne i systemet bliver naturligvis gemt i centralenhederne, indtil 
forbindelsen til serveren er genoprettet.

Centraliseret sikkerhedsstyring                
Ved brug af Integras egne kortlæsere, kan der opnås krypteret 
kommunikation over alt i systemet - også helt ud i kortlæserne. Den 
centraliserede nøglehåndtering af de krypterede kortsystemer, gør 

Systemkommunikation

at en ændring træder i kraft med det samme, og en evt. udskiftning 
af overvågede de systemdele, herunder kortlæsere, sker nemt og 
enkelt, og godkendes samt opdateres centralt fra. Alt dette giver 
store fordele når systemet skal serviceres og opdateres, og gør at 
sikkerheden er helt i top.

Opdatering af software og firmware styres også centralt fra Integra 
serveren, og denne proces, samt andre konfigurationsændringer, 
håndteres let af en uddannet tekniker. Moveo og Moveo XL er 
velegnet til sikre alt fra mindre kontorlokaler med få dørmiljøer, til 
mere komplekse installationer med tusindvis af døre og endnu flere 
alarmpunkter. Takket være den fleksible og skalerbare struktur af 
systemet, kan alle systemer let administreres og vedligeholdes, 
uanset størrelse og kompleksitet.   

Integra kortlæseren 
med display, har også et 
intelligent menu system, som 
gør at den også kan benyttes 
som betjeningspanel for 
Integra indbrudsalarm. 
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Kortlæser muligheder

Integra har integration med både trådløs online kortlæser serien fra SimonsVoss SmartIntego og Assa Abloy Aperio, 
samt offline kortlæser serien fra SimonsVoss SmartIntego, hvilket giver endnu højere grad af fleksibilitet og muligheder 
for en fremtid, uden brug af fysiske nøgler. SystemHouse Solutions er forhandler af kortlæsere fra SimonsVoss og 
Assa Abloy. En trådløs online eller offline kortlæser kan med fordel anvendes i dørmiljøer uden større sikkerhedskrav. Et 
passende miljø for en trådløs online kortlæser er fx et mødelokale, kontor eller depotrum, og offline kortlæsere avendes 
typisk på skabe, uddannelseslokaler osv. 

SmartIntego fra SimonsVoss
SimonsVoss serie af trådløse kortlæsere kaldes SmartIntego fås i forskellige varianter - fx som en dør-
bladlæser, cylinderknup, skabslås, håndtag og hængelås. Integra understøtter både SmartIntego serien 
som trådløs online og som offline VCN (Virtual Card Network), hvilket betyder at kortlæserne kommunikerer 
gennem et kort eller en brik. Adgangsrettighederne indlæses og opdateres via en Integra online kortlæser, 
og rettigheder og hændelseslog bæres derefter rundt til offline kortlæserne igennem adgangskortene via 
brugerne af systemet, og loggen bliver opdateret hver gang en bruger benytter en Integra online kortlæser 
med opdateringsfunktion.

Aperio fra Assa Abloy
Assa Abloy serien af trådløse online kortlæsere kaldes Aperio fås i forskellige varianter – fx som en 
dørbladlæser, cylinderknup, skabslås, håndtag og hængelås. Trådløs online betyder at kommunikationen 
foregår via en fortrådet hub, der trådløs kommunikerer med Aperio kortlæserne i nærheden. Dette gør at 
adgangsrettigheder automatisk bliver opdateret og hændelseslog bliver sendt retur til Integra system.

OSDP muligheder
Integra har også mulighed for tilslutning af OSDP (Open Supervised Device Protocol) enheder, som fx 
kortlæsere. Det giver mulighed for at benytte 3. parts kortlæsere, der understøtter OSDP standarden, på 
steder hvor der fx kan være krav om en bestemt type kortlæsere fra kundens eller arkitektens side. Dog 
bør man også være opmærksom på, at fx mulighederne for alarmbetjening og centraliseret sikkerheds- og 
nøglehåndtering, ikke er den samme som ved brug af Integra egne kortlæsere.  

  

Forskellige varianter af kortlæsere 
Teknologi og muligheder, alt efter behov:

  Berøringsfri kortlæsere med Mifare kortteknologi – med eller uden grafisk  
   display, til alle former for dørmiljøer med elektrisk oplåsning, med eller uden  
   indbrudsalarm.

 Trådløs online kortlæsere med mekanisk lås, til døre, skabe eller som hængelås.

 Offline kortlæsere (data on card) med mekanisk lås, til døre, skabe eller som hængelås 

 Kortlæsere af valgfrit fabrikat via OSDP (RS485) kommunikation, version 2.1.6  
   eller højere, til dørmiljøer med  elektrisk lås.



Integra by SystemHouse Solutions   |   7

  

Artifex web-brugerflade
 
Artifex er en web-baseret klient til administration og styring af adgangskontrol og alarm. Grænsefladen er nem og 
intuitiv, og inkluderer alle de nødvendige funktioner. Den tilpasser sig automatisk til forskellige skærmstørrelser, 
og kan derfor benyttes på mange forskellige platforme, som så smartphone, tablet, PC og Mac, da den fungerer 
med alle moderne browsere, uden behov for ekstra plug-ins. Artifex giver også en unik og kraftfuld grafisk visning, 
med mulighed for geo-positionerede alarmpunkter på de grafiske oversigtskort, automatisk link fra alarmlister, 
frit definerbare kontrolpaneler og et stort udvalg af konfigurerbare widgets, som bl.a. kan benyttes til overblik, 
statuskontrol og optimering. Med Artifex kan man skabe en komplet systemovervågning, samtidig med enkel og 
intuitiv administration.

 Web-baseret brugerinterface

 Understøtter mobile enheder

 End-to end krypteret kommunikation

 Nem og intuitiv brugerflade for bedste overblik  
     og sikkerhed

 Cloud-baseret data muligheder

  Individuel operatør rettigheder, sprog og muligheder

 Best-in-class grafik modul

 Widget funktioner

 Smart buildings drift overblik

 Daglig drift og styring af Integra
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Integrationer

En Integra installation kan integreres med op mod 50 forskellige 
eksterne systemer. Præsentationen af brandalarmer, status og 
styring af porte og bomme, videoovervågning, energiforbrug og 
status på tekniske installationer, samt tilslutning til telefoni og 
intercom-systemer er bare nogle af disse.

Personaleregister / HR-system 
Ved hjælp af Integra EasyConnect (IEC) kan integration og informationsudveksling foretages med andre administrative systemer. Disse 
oplysninger kan fx være personaleregistre, elevdatabaser eller andre tilsvarende systemer. Integras database kan automatisk opdateres 
med nye kortindehavere og adgangsrettigheder fra kundens eksisterende system. Fordelen er, at kortholdere kun administreres i ét 
system, og på denne måde undgås dobbelt arbejde i oprettelse og ændring af en kortholder, samt en sikkerhed for at rettighederne bliver 
lukket, når personen evt. ikke er ansat længere. 
 

Videoovervågning 
 Ved hjælp af integration med videoovervågningssystemer, kan brugeren/operatøren lettere administrere deres videoovervågning og 
adgangskontrol fra et og samme system. Sammen med Artifex får du et fuldt grafisk overblik over det samlede anlæg. 
 

Brandalarm 
Ved hjælp af integration og dataudveksling med det automatiske brandalarmsystem (ABA), kan brugeren/operatøren lettere have overblik 
over det installerede automatiske brandalarmsystem og elektroniske adgangskontrol, via en brugerflade, og samtidig have en grafisk 
oversigt i Artifex. Integrationen betyder, at fx fra- og tilkobling af brandsensorer/detektorer, områder, sløjfer, samt kvittering og afstilling af 
alarmer bl.a. er en mulighed i Artifex.

Besøgssystem 
Integra kan integreres med forskellige besøgssystemer, både eksterne systemer, men naturligvis også vores eget Check In besøgssystem, 
som kan være med til at aflaste receptionspersonalet, give bedre oplevelse og nemmere flow for de besøgende, men er bestemt også med 
til at højne sikkerheden.

Bookingsystem 
Integration af bookingsystemer i Integra kan fx bruges til at give adgang via kortlæserne til forudbestilte mødelokaler, træningslokationer 
osv., når der bookes aftaler gennem det eksterne bookingsystem.

Intercom system 
En integration med et intercom system (også kaldet dørtelefon) kan bl.a. hjælpe receptionisten/operatøren med et bedre overblik og hur-
tigere arbejdsgange, da adgange til området med evt. video verifikation samt grafisk overblik med Artifex, kan sikre en høj sikkerhed på en 
enkelt og intuitiv måde via en samlet brugerflade

Integra kan bl.a. integreres med følgende eksterne systemer:

Eksempler på integrations muligheder med Integra systemet
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Indbrudalarm 
Hvis der benyttes et eksternt tyverialarmsystem til at sikre et bestemt område, kan Integra systemet også bruges til at overordnet håndtere 
begge systemer. Integra har som standard, mange forskellige status muligheder som kan modtages fra eksterne tyverialarm anlæg, og en 
integration vil som oftest baseres på I/O-forbindelse mellem to systemer, men en data-integration er naturligvis også en mulighed.

Personsøgning og overfaldsalarm 
Integra kan integreres med personsøgning- og overfaldsalarmsystemer. Integra kan sende alarmer og tekstbeskeder til personsøgere. 
Integra kan også modtage overfald og andre alarmer fra personsøgersystemet til præsentation og videre håndtering af disse alarmer.

SCADA system og intelligent bygningskontrol 
Ved integration med SCADA systemer og andre systemer indenfor intelligent bygningskontrol, er OPC (Open Platform Communications) et 
oplagt valg som forbindelse mellem systemerne, da både Integra og langt de fleste andre tekniske systemer kan kommunikere via denne 
kommunikationsform. Integra kan derfor også benyttes som overordnet overvågning og præsentations system for fx andre sikringssyste-
mer, SCADA-systemer, og energi- og bygningsstyring, overvågning og kontrol. Integra kan sende status via OPC for specifikke Integra ob-
jekter, til eksterne systemer, hvilket gør muligt at reagere på dem. OPC benyttes også til at modtage status fra eksterne systemer og deres 
enheder, så de kan oprettes i Integra systemet, og dermed kan de styre og/eller vise status fx som en del af den unikke grafiske visning i 
Artifex. Dermed kan alle de tekniske systemer og enheder samles i en brugerflade.

Alarmoverførsel 
Ønskes alarmoverførsel til en kontrolcentral, kan der tilsluttes en alarmsender (transmitter) til en Moveo central, der kan overføre krypteret 
alarmer for hele systemet. Integra systemet er meget fleksibelt, og kan fx opsættes så hvert enkelt punkt i systemet, modtages på kontrolcen-
tralen med individuelt ID-nr. Dette er med til at give kortere responstid for en vagt eller tekniker.

Nøgleskabe 
Med integration af nøgleskabe, kan Integra systemet være med til at holde styr på de fysiske nøgler. Dette gøres ved at administrere ret-
tigheder til de forskellige nøgler igennem Integra systemet, og de fysiske nøgler kan udlånes ved brug af et gyldigt adgangskort. Derigen-
nem registrerer Integra systemet hvem der har hvilke nøgler, og hvornår de er afhentet og afleveret. Denne mulighed giver højere sikkerhed 
og nemmere administration – alt sammen igennem et og samme system. 
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En sikker fremtid med Integra systemet

Antal aktive  
kortholdere:  
Ubegrænset

Antal dørmiljøer:
Op til 99.999 stk.

Antal samtidige 
operatører:  

Integra klient: 32 
Artifex: Ubegrænset

Antal alarmpunkter: 

Ubegrænset

 
Krypterings 

niveau:  
TLS eller op til AES 

256 bit

Fast opdaterings 
frekvens af soft-
ware/firmware:  
3 gange pr. år

Antal aktive kort:  
op til 500.000  

autonomt pr. central
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Fordele med Integra og Artifex
 Ét samlet skalerbart og fleksibelt system

 Fuldt integreret tyverialarm og adgangskontrol

 Højeste sikkerhed og bedste overblik

 Åbent og integrerbart system

 EN/F&P godkendt i alarmklasse III (EN 50131-3)

 Høj IT-sikkerhed med TLS-kryptering

 Server-klient baseret sikringsplatform

 Web-baseret brugerflade

 Central nøglekryptering og administration

 Centraliseret opdatering af software og firmware – også kortlæsere

Designet til en sikker  
og mere grøn fremtid

Integra er udviklet med sikkerhed, brugervenlighed 
og ikke mindst med et flot design i tankerne. Men 
Integra er også designet til  at blive benyttet i de 
såkaldte “Green Buildings”, som stiller høje krav 
til materiale valg samt mulighed for genbrug af 

komponenterne, når den tid kommer.
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Markedsledende sikringsløsninger 
til et samfund i konstant bevægelse


