
Zaawansowane rozwiązania kontroli dostępu
CEM Systems to wiodący dostawca systemów 
kontroli dostępu i w pełni zintegrowanych 
systemów zarządzania bezpieczeństwem, 
na których można polegać.

Profil firmy



Nasza wizja
„ Torowanie nowych dróg w technologii kontroli 
dostępu poprzez projektowanie i rozwijanie 
najwyższej jakości rozwiązań w zakresie ochrony i 
zabezpieczeń, które spełnią wyjątkowe wymagania 
naszych klientów.”
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Informacje o CEM Systems
CEM Systems jest wiodącym dostawcą systemów kontroli dostępu 
oraz zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem. 
Firma CEM posiada ponad 25 lat doświadczenia w branży 
zabezpieczeń i informatycznej. Produkuje ona zarówno 
oprogramowanie, jak i sprzęt AC2000, oferując najbardziej 
zaawansowane, elastyczne i niezawodne systemy dostępne 
na rynku.

Rozwiązania CEM są skierowane do wielu różnych sektorów przemysłu oraz do zakładów różnej wielkości 
— instalowano je z powodzeniem na całym świecie w portach lotniczych, portach morskich, zakładach 
petrochemicznych, uniwersytetach, siedzibach firm oraz w innych miejscach. Rozwiązania firmy CEM Systems 
są stale udoskonalane i są w stanie sprostać najbardziej złożonym wymogom bezpieczeństwa. Zapewniają one 
wysoką stabilność i niezawodność w instalacjach, gdzie bezpieczeństwo ma znaczenie krytyczne.

Firma CEM przygotuje nowatorskie rozwiązanie w zakresie kontroli dostępu, które spełni Państwa wymagania 
— od małego budynku po duży zakład rozmieszczony w kilku placówkach.



Dlaczego CEM?

•	 Zaawansowane 
technologicznie rozwiązania o 
dowiedzionej skuteczności

•	 Innowacyjne, wysokiej jakości 
produkty

•	 Elastyczność, zapewniająca 
możliwość dostosowania do 
indywidualnych wymagań 
klientów

•	 Wysoki stopień integracji 
z systemami innych 
producentów

•	 Sprawna i skuteczna przed- 
oraz posprzedażna obsługa 
klienta 

•	 Zaawansowany system 
kontroli dostępu i zarządzania 
bezpieczeństwem AC2000

Informacje o Tyco Security Products
Firma CEM Systems jest częścią jednostki biznesowej Security Products 
należącej do Tyco - największej w świecie firmy specjalizującej się 
w branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej. 

Tyco Security Products, wraz ze swymi wiodącymi markami, prowadzi działalność w ponad 176 krajach na całym 
świecie i zatrudnia ogółem przeszło 2700 osób, włączając w to zespoły rozwojowe, marketingowe, produkcyjne, 
handlowe, serwisowe i logistyczne w Amerykach, Europie, Afryce, Azji oraz na Bliskim Wschodzie. Nasze produkty, 
konstruowane przez specjalistów z wielu dziedzin, nieustannie zapewniają klientom możliwości lepszego dozoru, 
poszerzenia zadań i zwiększenia oszczędności w wielu branżach i segmentach, włączając w to opiekę zdrowotną, 
administrację rządową, transport, finanse, handel detaliczny oraz obiekty komercyjne i mieszkalne. Aby uzyskać 
więcej informacji, prosimy odwiedzić witrynę www.tycosecurityproducts.com 
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Innowacyjność i fachowość
Najważniejszym aktywem firmy CEM System są jej pracownicy. Dzięki innowacyjnej kulturze korporacyjnej 
oraz kadrze wykwalifikowanych fachowców o wieloletnim doświadczeniu, firma CEM Systems nieustannie 
wyznacza nowe trendy w zakresie ochrony i zabezpieczeń. Dzięki temu firma CEM stale analizuje nowe 
możliwości i wdraża nowatorskie technologie do procesu projektowania i rozwoju produktów.

Wsparcie
Kluczowe znaczenie dla sukcesów odnoszonych przez firmę CEM ma nasze zaangażowanie w zapewnianie 
klientom szybkiej, zindywidualizowanej, profesjonalnej i satysfakcjonującej obsługi. Kultura doskonałości 
wsparcia gwarantuje, że klienci CEM otrzymują niezrównane wsparcie przedsprzedażne, usługi w zakresie 
zarządzania projektami i szkoleń, a także pomoc techniczną dla wszelkich zapytań poinstalacyjnych. 
Dobre relacje z klientami pozwalają firmy CEM uwzględniać zgłaszane przez nich opinie w pracach nad 
rozwojem nowatorskich rozwiązań w zakresie kontroli dostępu. 

Nie tylko bezpieczeństwo
Firma CEM Systems oferuje nie tylko rozwiązania kontroli dostępu. 
Współpracujemy z naszymi klientami i siecią partnerów biznesowych, 
aby dostarczać rozwiązania zarządzania bezpieczeństwem, które 
pomagają firmom w poprawie wyników operacyjnych bez pogarszania 
bezpieczeństwa. 



Elastyczne, indywidualne rozwiązanie
Firma CEM Systems rozumie, że potrzeby każdej z placówek w dziedzinie informatyki i bezpieczeństwa są 
różne. Produkując zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt AC2000, firma CEM może elastycznie tworzyć 
bezpieczne, stabilne i nowatorskie rozwiązania, zaspokajające indywidualne wymagania klienta w zakresie 
bezpieczeństwa.

Gwarantowana długotrwałość 
Rozwiązania CEM są tworzone z elastycznością, która umożliwia ich rozwój i ewolucję wraz z potrzebami 
klienta i jego działalności. Dysponując praktycznie nieograniczonymi możliwościami ekspansji i integracji 
firma CEM przygotowuje rozwiązania w oparciu o założenie, iż na przestrzeni czasu niewielki system może 
ewoluować, stając się bardziej złożonym.

Partnerzy
Pragnąć zaoferować klientom jedno, w pełni zintegrowane rozwiązanie w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem firma CEM podejmowała i podejmuje współpracę z wiodącymi zewnętrznymi 
dostawcami usług w zakresie ochrony i zabezpieczeń. Wykraczając znacznie poza kontrolę dostępu, 
firma CEM powołała wyspecjalizowany zespół ds. integracji systemów kontroli dostępu AC2000 
z systemami zarządzania bezpieczeństwem, takimi jak produkty wideo, przeciwpożarowe czy 
przeciwwłamaniowe.

Sieć zatwierdzonych sprzedawców CEM
Firma CEM dysponuje ogólnoświatową siecią zatwierdzonych sprzedawców, którzy wykonują instalacje 
i serwisowanie systemów kontroli dostępu CEM. Zatwierdzeni sprzedawcy firmy CEM przechodzą 
szkolenia certyfikacyjne w celu uzyskania akredytacji potwierdzających kompetencje w zakresie 
asortymentu produktów CEM AC2000 — są oni po prostu najlepszymi fachowcami na swych rynkach 
geograficznych.
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Pierwsze w branży

•	 Wiodący w branży terminal dostępowy z ekranem 
dotykowym oferujący funkcje klienta PC systemu 
AC2000 przy drzwiach

•	 Technologia Power over Ethernet Plus

•	 Inteligentne czytniki kart IP

Zaawansowane rozwiązania kontroli dostępu
W szybko rozwijającym się świecie można polegać na AC2000 - rodzinie 
skutecznych i elastycznych systemów kontroli dostępu i zarządzania 
bezpieczeństwem.
AC2000
System kontroli dostępu i zarządzania bezpieczeństwem AC2000 jest bardzo stabilnym i sprawdzonym 
rozwiązaniem przeznaczonym do miejsc, gdzie bezpieczeństwo ma znaczenie kluczowe. AC2000 oferuje potężny 
pakiet aplikacji klienckich i bazujących na przeglądarkach, obejmujących centralne monitorowanie alarmów, 
zintegrowana kontrola i wydawanie poleceń, rozbudowane tworzenie identyfikatorów, zarządzanie gośćmi, raporty 
sieci Web i wiele innych. 

AC2000 Lite
AC2000 Lite jest ekonomicznym systemem kontroli dostępu wyposażonym w liczne funkcje. Zawiera on kluczowe 
funkcje systemu AC2000 i obsługuje wiodące produkty sprzętowe firmy CEM. AC2000 Lite jest jednym z najbardziej 
uznanych rozwiązań zarządzania bezpieczeństwem dostępnych na rynkach małych i średnich odbiorców. 

AC2000 Airport
Używany od ponad 25 lat przez najważniejsze porty lotnicze w świecie system AC2000 Airport jest rozwiązaniem 
przeznaczonym specjalnie dla lotnictwa, które sprawdziło się jako jedno z najbardziej niezawodnych i odpornych 
na rynku. Elastyczność i wysoka jakość oferowana przez system AC2000 Airport jest kluczowym czynnikiem 
dopasowania go do lotnictwa. 
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Czytnik/terminal z ekranem dotykowym
Terminal dostępowy CEM emerald jest urządzeniem rewolucyjnym. Łączy ono w sobie ekran dotykowy, 
czytnik i sterownik oraz funkcje interkomu Voice over IP (VoIP). Terminal emerald jest unikalnym rozwiązaniem 
umożliwiającym lokalny dostęp przy drzwiach do danych, które są zwykle przechowywane tylko na komputerze 
PC klienta systemu AC2000, co umożliwia realizację wielu funkcji, takich jak konserwacja czytnika, wynajmowanie 
pomieszczeń, wyświetlanie reklam, informacje dla gości i wiele innych. 

Inteligentne czytniki kart i sterowniki
Czytniki CEM posiadają klawiaturę do wprowadzania kodów plus PIN do kart i wyposażone są we własną bazę 
danych, umożliwiającą realizację transakcji i działanie w trybie offline, co zapewnia zerowe przestoje systemu i 
zapobiega utracie zabezpieczeń oraz informacji o transakcjach. Czytniki wyposażone są również w ekrany LCD do 
wyświetlania komunikatów i oferują tryby pracy obsługujące wiele drzwi. Wykorzystujące inteligentne sterowniki 
dwojga drzwi CEM systemy AC2000 obsługują również głowice odczytujące innych producentów, a także czytniki 
biometryczne i zamki bezprzewodowe innych producentów. 

Przenośne czytniki kart
Przenośne, ręczne czytniki CEM mogą być używane do walidacji posiadaczy kart w placówkach odległych 
lub przy wejściach tymczasowych nie posiadających zasilania. Mogą być również używane jako urządzenia 
przenośne do wyrywkowych kontroli w zdefiniowanych wcześniej strefach.

Czytnik kart i linii papilarnych
Czytnik linii papilarnych CEM S610f łączy sterownik, czytnik kart oraz linii papilarnych w jednym urządzeniu. 
Jest to w pełni zintegrowany czytnik biometryczny i kontroli dostępu do zastosowań, gdzie wymagany jest 
dodatkowy poziom zabezpieczeń biometrycznych. Stanowi on w pełni zintegrowane rozwiązanie czytnika linii 
papilarnych, nie wymagające użycia sterownika drzwi ani oprogramowania i urządzeń biometrycznych innych 
producentów. 

Kontrola dostępu PoE+ (Power over Ethernet Plus)
Rozwiązania CEM w technologii Power over Ethernet Plus (PoE+) (wykorzystywane ze sterownikami i czytnikami 
kart IP), dostarczają zasilania do drzwi za pomocą tego samego kabla Ethernet CAT 5/6, który wykorzystywany 
jest do komunikacji. Oferuje ono znaczne oszczędności kosztów infrastruktury poprzez wyeliminowanie 
konieczności doprowadzenia lokalnego zasilania do każdych drzwi z kontrolą dostępu. 

Wiodący w branży sprzęt
Sprzęt CEM jest wysoce innowacyjny i zawiera najnowocześniejsze 
technologie bezpieczeństwa. 
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195 Airport Road West, Belfast, BT3 9ED, Irlandia Północna.
T: +44(0)2890 456767 E: cem.sales@tycoint.com
www.cemsys.com 
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Przemysł petrochemiczny

•	 TOTAL Lindsey Oil Refinery, 
Wielka Brytania

•	 Gasco Ruwais, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie

•	 Wyspa Jurong, Singapur

Sektor finansowy:

•	 Ministerstwo Finansów, 
Nigeria

•	 Abu Dhabi Investment 
Council, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie

•	 Central Bank of Nigeria

Służba zdrowia

•	 Szpitale Stobhill i Victoria, 
Wielka Brytania

•	 Szpital King Khalid University, 
Arabia Saudyjska

•	 Baylor Medical Centre w 
Uptown, USA

•	 Szpital Midlothian, Wielka 
Brytania

•	 New South Glasgow Hospital, 
Wielka Brytania

•	

Szkolnictwo

•	 Liverpool John Moores 
University, Wielka Brytania

•	 Szkoła Latymer, Wielka 
Brytania

Lotnictwo

AC2000 Airport chroni 
ponad 80% najważniejszych 
brytyjskich portów lotniczych 
w oraz wiele portów na całym 
świecie, w tym m.in.:

•	 Międzynarodowy Port 
Lotniczy im. Indiry Gandhi, 
Terminal 3, Delhi

•	 Port Lotniczy Heathrow, 
Londyn

•	 Międzynarodowy Port 
Lotniczy w Budapeszcie, 
Węgry

•	 Port Lotniczy Gatwick, 
Londyn

•	 Międzynarodowy Port 
Lotniczy Keflavik, Islandia

•	 Port Lotniczy Changsha 
Huanghua, Pekin

•	 Międzynarodowy Port 
Lotniczy w Hongkongu, SAR, 
Chiny

•	 Międzynarodowy Port 
Lotniczy w Dubaju, Terminal 
3, C3, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie

•	 Międzynarodowy Port 
Lotniczy w Vancouver, 
Kanada

Inne sektory

Rozwiązania CEM są 
odpowiednie dla każdego 
dużego lub małego zakładu, 
gdzie bezpieczeństwo ma 
kluczowe znaczenie. Nasi 
klienci dysponują również 
takimi obiektami, jak biurowce, 
porty, punkty sprzedaży 
detalicznej, stadiony, kasyna i 
hotele, w tym m.in.:

•	 Kasyno Marina Bay Sands, 
Singapur

•	 Shaw Studio’s Movie System, 
Hongkong

•	 Port w Cork, Irlandia

•	 Farmers Trading Company, 
Nowa Zelandia

•	 Stadion Aviva, Irlandia

•	 Cadbury (Kraft Food), Indie

•	 Xiamen Westin Hotel, Chiny

Tam, gdzie bezpieczeństwo naprawdę jest ważne
Firma CEM Systems zabezpiecza placówki w ponad 40 krajach na 
całym świecie, chroniąc różnorodne obiekty, gdzie bezpieczeństwo ma 
znaczenie kluczowe. Do naszych Klientów zaliczają się obecnie m.in.:


