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Lenel gir en ny OnGuard® opplevelse med den siste versjonen av
Security Management plattformen.
Løsningene vil bli presentert 15 – 16. mars på Sectech i Lillestrøm
OSLO, Norge, 9. mars, 2017– Lenel, en ledende leverandør av avanserte
sikkerhetssystemer, introduserer plattformen OnGuard 7.3. Denne siste utgaven av det
velprøvde OnGuard-systemet er nå klar for web og mobil, som gir mer ytelse og
driftseffektivitet. Lenel-produktene tilbys via UTC Fire & Security B.V., som er en del av
UTC Climate, Controls & Security, en virksomhet som tilhører United Technologies
Corp. (NYSE:UTX).
OnGuard 7.3 leverer bekvemmelighet med støtte for nye BlueDiamond™, det
mobile økosystemet som tillater smarte enheter til bruk for sikker adgang. Dette gir en
sikker måte med å eliminere kostnader og sikkerhetssvakheter med plastkort. For å tilby
ekstra valgmuligheter, støttes multi teknologilesere med Bluetooth® modul med en
lavenergi modul, samt sky basert serverløsning. I tillegg støttes tredje parts mobile
innlogginger.
“Nye forbedringer som web baserte apper og innbygget støtte for mobil
innlogging gjør dette til Lenels mest fleksible og integrerte løsning til nå”, sier Stein
Fagerheim, Regional Sales Manager Nordic Countries, Lenel.

Den nye OnGuard innloggingsmodulen, en web basert program for
kortinnehavere, innlogging- og adgangsrettigheter, gir en økt effektivitet ved å la
brukere få tilgang til OnGuard plattformen uten behov for innstallering eller
oppgradering av klientprogram.
Den siste versjonen støtter også den nye Lenel konsollen, en web basert
applikasjon som knytter sammen kjerne-, web baserte- samt tredjepart komponenter til
én start enhet for bedre ytelse.
Andre høydepunkter for OnGuard 7.3 er:


Ny hardware som tilbyr InfoGraphics and Software House iSTAR Pro til
OnGuard-migrering i tillegg til eksisterende CASI- og Honeywell-løsninger.



Et BACnet™-grensesnitt som muliggjør en informasjonsutveksling mellom
OnGuard plattformen og mange automasjonssystemer for bygninger for å bidra
til reduserte kostnader og økt driftseffektivitet.



Integrert autentisering av FIPS-201-innlogging..

Value Added Resellers (VAR) og sluttbrukere vil også dra nytte av Lenels nylige
lanserte OpenAccess API, som gir utviklere et utvidet grensesnitt for web baserte
tjenester til OnGuard sikkerhetsstyringssystem.
“OnGuard 7.3 plattformen maksimerer sin åpne arkitektur noe som gjør det mulig for
Lenel å fortsette å legge til og forbedre funksjoner som er nyttige for våre VAR og
sluttbrukere”, sier Fagerheim.

OnGuard 7.3 er tilgjengelig gjennom Lenel VAR partnere i hele Norden.

Om Lenel
Lenel er en global leder innenfor avanserte sikkerhetssystemer og tjenester som utvikler
innovative løsninger for å beskytte bygninger, personer og eiendom. Ved å bygge inn
åpen arkitektur og tredjeparts grensesnitt, håndterer Lenels Enterprise Software flere av
de beste systemene i sin klasse bygget inn i en sømløs sikkerhetsløsning for kunder
over hele verden, inkludert private og offentlige myndigheter. Lenel er en del av UTC
Climate, Controls & Security, som er en virksomhet i United Technologies Corp., en
ledende leverandør på verdensbasis innenfor luftfarts- og bygningssystemer. For å
finne mer informasjon, gå til www.lenel.com eller følg @LenelSystems på Twitter.
###

OnGuard 7.3-programvaren støtter den nye Lenel konsollen og knytter sammen web baserte og
tredjepartskomponenter til en.

