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Kaba EACM – 

Bezpečnosť môže byť 
jednoduchá 

Spoľahlivé a efektívne organizácie procesov sú dnes 
dôležitelšie než kedykoľvek predtým. Bezpečnosť 
nesmie byť ohrozená. Kaba EACM sa stará o 
organizáciu prístupu v rámci SAP systému. Môžete tak 
zaistiť maximálnu bezpečnosť vo svojej spoločnosti a 
zároveň v rovnakom čase minimalizovať byrokraciu.   

Kaba EACM (Enterprise Access Control Management) 
Je prvý systém riadenia prístupu plne integrovaný do 
vášho SAP systému. Všetky prístupové práva sú 
priamo riadené v organizačnom manažment module 
SAP a sú tak integrálnou súčasťou obchodného 
procesu. Napríklad, veľmi jednoducho môžete priradiť 
prístup automaticky, na základe zaradenia 
zamestnanca v spoločnosti. Jednoducho integrujete 
Kaba EACM do existujúcej infraštruktúry bez toho, aby 
bola vyžadovaná ďalšia aplikácia. Všetky prístupové 
komponenty komunikujú priamo so SAP. Váš užívateľ 
ocení toto riešenie, nakoľko bude užívať známe 
rozhranie SAP bez nutnosti učenia sa práce s novým 
systémom.                                                      

Takže s Kaba EACM profitujete dvakrát: 
Viac bezpečnosti a menej byrokracie.  
A je toho viac: ako poskytovateľa globálnych riešení vás 
podporujeme priamo od začiatku tým, že vám 
poskytujeme poradenstvo v konceptuálnej práci a 
plánovaní vašich bezpečnostných konceptov. Čo sa týka 
implementácie, môžete čerpať z našej širokej škály 
mechanických kľúčov a elektronických uzamykacích 
systémov, prístupových čítacích zariadení, riadených 
prístupov a singularizovaných systémov. Takisto vám 
môžeme pomôcť ak vyžadujete zmeny a vaše systémy 
musia byť rozšírené či adaptované. Vašim benefitom je 
jeden kontaktný bod pre vyššiu bezpečnosť a menej 
byrokracie. Tento prístup u nás nazývame THINK | 360°. 
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Kaba EACM – 

Väčšia výkonnosť, menšie náklady, zvýšená 
bezpečnosť 

Kaba EACM je systém riadenia prístupu, s ktorým môžete 
ochrániť vašu spoločnosť od neoprávneného prístupu. A to 
všetko je možné uskutočniť priamo a jednoducho vo vašom 
SAP systéme.   
Kľúčový benefit: všetky procesy sú riadené vo vašom SAP 
systéme a prebiehajú automaticky. 

Kaba EACM riadi všetko jednoducho a efektívne, od prístupov 
ku konkrétnym oddeleniam, prístup do výrobných hál, dverí do 
serverových miestností alebo vstupy do vašich priestorov a 
budov, pretože spája organizáciu, ľudí, autorizáciu a riadenie 
prístupu v jednom SAP module. A pretože Kaba EACM je 
integrovaný do organizačného manažment SAP systému,kde 
prístupové riešenie komunikuje priamo s ostatnými modulmi. 
To zaisťuje efektívne automatizované procesy, ktoré pasujú na 
vašu korporačnú štruktúru a organizáciu.  
. 

Napríklad, ak zamestnanci zmenia pracovné ddelenie, 
nastúpia alebo odídu z firmy, prístupové práva sú 
automaticky prispôsobené. To je dosiahnuté veľmi 
vyhovujúco, na základe toho, ako to zaevidujete v SAP 
systéme, teda na základe organizačnej štruktúry, pozície 
alebo kvalifikácie. Vďaka spojeniu so SAP business 
workflow môžete zadefinovať špecifické postupy práce 
ako napríklad, zažiadanie o práva zamestnancom, 
v kombinácii so systémovo-pomocným schválením 
autorizovaným názorom – v rámci známeho 
užívateľského prostredia a existujúcej IT infraštruktúry. 
Kaba EACM: istá cesta k organizačnej efektívnosti.  
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Prístupové riešenia pre SAP 
užívateľov 

SAP ERP / SAP NetWeaver 7 

   SAP 
User & Role 
Management 

  SAP OM 
Organizational 
Management 

Kaba EACM 

  SAP HCM 
Human Capital 
 Management 

       SAP 
Business Workflow 

Kaba prístupové komponenty 

Kaba EACM 

Zvyšuje vašu 
efektívnosť vďaka 

→ jednoduchému priraďovaniu 
prístupovo-kontrolných práv cez HR 
oddelenie a autorizovaných manažérov 
→ Automatickému priraďovaniu 
prístupovo-kontrolných práv na základe 
organizačných kritérií 
→ postupom na požiadanie a 
schválenie dočasných prístupových 
práv 
 
 
 

Kaba EACM 

Znižuje vaše 
náklady vďaka 

→ vysokému výkonu, bezpečnosti, 
rozsahu, prístupnosti a audit 
priepustnosti vďaka štruktúre 
založenej na SAP NetWeaver 7  
→ tomu, že nevyžaduje zdĺhavé 
zaškoľovanie, udržiavanie podporu 
vďaka štruktúre založenej na SAP.   
→ jednoduchej ovládateľnosti vďaka 
použitiu známeho rozhrania SAP  
→ maximálnej flexibilite a otvorenosti 
pre užívateľské prispôsobovanie a 
rozširovanie  
→ plnej kontrole cez SAP prostredie  

Kaba EACM 

Chráni vaše 
investície vďaka 

→ prínosu plného ABAP kódu   
→ priamemu, na výrobe nezávislému 
vývoju prostredníctvom interno 
externých vývojárov  
→ obnovovaniu prístupových 
komponentov   
→ celosvetovému Kaba predaju a 
sieti servisov  
→ investičnej bezpečnosti SAP 
platformy  
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Jeden systém. 

Štyri aplikácie. 

Množstvo benefitov. 

Kaba EACM pozostáva zo štyroch hlavných 
aplikácií, ktoré vytvárajú globálny prístup 
manažmentu možným vo vašom SAP systéme: 
správa ľudí, kontrola prístupu, správa komponentov 
a média manažment. Inými slovami, Kaba EACM 
ponúka všetko, čo potrebujete na to, aby ste 
bezpečne organizovali vaše prístupové práva v 
jednom systéme.  

 
Rozhodujúcim aspektom je fakt, že každý 
zainteresovaný profituje zo systémových funkcií: 
výkonný manažment zo zvýšenej bezpečnosti a 
konzistencie, vyššej transparentnosti a nižších 
nákladov. HR oddelenia integrujú všetky prístupové 
procesy do existujúceho administratívneho 
prostredia. 
 

IT oddelenia redukujú komplexnosť a majú plnú 
kontrolu nad systémom. Bezpečnostní manageri 
získavajú zo zvýšenej bezpečnosti, komlexných funkcií 
a jednoduchosti uživania. Línioví manažéri sú 
jednoducho zaintegrovaní do procesov bez toho, aby 
museli začať užívať nový systém. SAP konzultanti 
majú plný systémový prístup za účelom rozširovania a 
prispôsobovania. A nakoniec, vaši zamestnanci ocenia 
jednoduchosť užívania prístupových komponentov a 
rozmanitosť médií.  
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Podstata jadra aplikácii 

Správa zamestnaneckých dát 
Práva sú priraďované jednoducho a 
centrálne/necentrálne autorizovanými skupinami ľudí 
ako sú zamestnanci HR oddelenia alebo tímoví 
manažéri a vedúci oddelení. Užívatelia majú zakaždým 
kontrolu nad právami a procesmi. To znamená, že vždy 
môžete skontrolovať práva udelené ľuďom v istom čase, 
a čo sú dané osoby oprávnené robiť.  

Manažment kontroly prístupu 
Za účelom zistenia vašich organizačných potrieb, tak 
jasne ako je to len možné, definujte korešpondujúce 
oblasti a prístupové profily, aby ste značne zjednodušili a 
zrýchlili udelenie práv. Úplne jednoducho: monitorovanie 
oblastí, kontrolovanie prichodiacich a odchodiacich v 
každom PoEs a zakazovanie prístupu dvom osobám v 
rovnakom čase – aby bola dokumentácia všetkých 
pohybov transparentná vo vysoko-bezpečnostných 
oblastiach. 

Správa zariadenia 
V Kaba EACM ovládate všetky prístupové zariadenia 
nainštalované v spoločnosti. Integrovaný systém a 
monitorovacie zariadenie poskytujú informačný stav o 
systéme a každých jedných dverách tak, ako je to 
požadované, ako aj spustených alarmoch a o ostatných 
udalostiach, ktoré ste zadefinovali.  

Správa médií 
A prinajmenšom je tak dôležité ako mať prehľad o 
všetkých prístupových právach, mať i bezpečný 
transparentný manažment. Kaba EACM vám poskytne 
správu médií, od vydania až k návratu.   
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Spoločnosť - bezpečnosť - 
Správa prístupu podľa 

Kaba EACM 

Ľudské zdroje 

→ Interné pohyby, nábor a odchod 
zamestnancov v spoločnosti 
→ Personalizácia a vydávanie 
užívateľských médií  
→ Prideľovanie prístupových práv 
→ Ďalšie spracovanie v ERP, platové 
systémy 

Dátové centrum 

→ Bezpečnosť ukladania dát 
→ Inštalácia zmien a rozšírenie 
→ Výmena dát s vysoko-systémovými 
levelmi  
→ Prístupový manažment 

Bezpečnostsní pracovníci a personál  

→ Zóna a definícia prístupových práv 
→ Alarm a manažment udalosti 
→ Užívateľský manažment médií 

Prístup do podzemného parkovania 

→ 
→ 
→ 
→ 
→ 

Manažment parkovania 
Kontrola závor 
Integrácia čítačiek 
Čítanie poznávacích značiek 
Video, intercom integrácia 



Benefit z komplexného zabezpečenia a úzkych procesov vo 
všetkých oblastiach spoločnosti. Od prístupov do budov firiem 
do vysoko zabezpečených prostredí: s Kaba EACM zvládnete 
kontrolovať všetky relevantné bezpečnostné procesy 
v centrálnom systéme. 

Výroba a produkcia 

→ 
→ 
→ 
→ 

Kontrola prístupu 
Biometrická kontrola prístupu 
Turnikety 
Zaznamenávanie času dochádzky 

Prístup do bezpečnostných 
priestorov 
→ Kontrola prístupu 
→ Biometrická identifikácia alebo  PIN 
 overenie 
→ Manuálne porovnávanie obrázku 
→ Turnikety 
→ Kľúčové boxy 

Riešenie vchodov a prístup  

→ Riadenie návštev 
→ Kontrola prístupu 
→ Video integrácia 



Funkcie pre zvýšenú 

bezpečnosť a efektivitu 

Kaba má svoju reputáciu vďaka inovatívnym riešeniam a 
pôsobivým technológiam. To dosahujeme kontinuálnym 
rozširovaním funkčnosti a efektívnosti našich systémov a tým,  
že sme zaviazaní neustále poskytovať maximálnu bezpečnosť a 
efektívnosť.  
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Inovácie pre zvýšenú 

bezpečnosť 

Bezdrôtová kontrola prístupu 
Použite novú bezdrátovú funkčnosť aby elektronické 
uzamykacie komponenty boli jednoducho zaintegrované 
bezdrátovo do systému. To je výhodou v historických 
budovách alebo pri sklenených dverách, kde drátovanie nie je 
možné. Oprávnenie sa dá zmeniť rýchlejšie a stav systému 
skontrolovať jednoduchšie. Miestna konfigurácia je obídená 
pretože nastavenie je vedené centrálne cez prístupový 
manažment.  

Kontrola mobilného prístupu 
S mobilným prístupom Kaba môžete teraz využívať 
mobilné telefóny ako prístupové médium. Práva sú 
umožnené centrálne v Kaba EACM a sú bezpečne 
prenesené do mobilného telefónu cez mobilnú sieť. Všetky 
uzamykacie komponenty operačných statusov a užívacie 
udalosti sú spätne reportované do centrálneho systému 
rovnakými spôsobmi. Takže máte vždy plnú kontrolu a 
jasný prehľad o všetkých pohyboch. 

Kontrola biometrického prístupu  
Riešenie biometrického prístupu nadchýna jednochým 
ovládaním a vysokou užívateľskou akceptáciou, a 
maximálnou bezpečnosťou dát. Bezpečnostné riziko, ktoré 
vzrastá pri strate ID alebo jeho požíčaním, je tak 
minimalizované, a ekonomická efektívnost pre Vás 
garantovaná od samého začiatku. 
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Všetko pod kontrolou 

jedného systému 

Mimochodom, aké prístupové práva sú predajnému tímu 
umožnené? Je pán Schmidt už oprávneny vstúpiť do skladu? Kto 
je oprávnený vstúpiť do serverovej miestnosti? Ako dlho bola 
externá auditovacia spoločnosť a jej obchodníci v budove? Kaba 
EACM poskytuje odpoveď na tieto a mnohé iné otázky.  

Kaba EACM kontroluje všetky prístupové body a uzamykacie 
systémy vo vašej spoločnosti a prisudzuje prístupné média a 
kľúče autorizovaným osobám. Vždy máte prehľad, kto má 
oprávnený prístup do ktorých miestností.   

Slobodný výber médií pre zvýšenú flexibilitu 
Kaba EACM vás necháva rozhodnúť sa, ktoré 
médiá si preferujete zvoliť. – LEGIC, MIFARE 
a NFC – umožňujú smartphonovú alebo 
biometrickú identifikáciu cez odtlačky prstov. 
Je na vás vybrať si vhodné identifikačné 
médium alebo kombináciu, ktorá vyhovuje 
vašim potrebám. 
 

Globálny prístupový manažment v jednom 
systéme  

Online 
komponenty 
(káblové) 

Kaba EACM 

Užívateľské média 

Bezdrôtové komponenty 
bezkáblové, bezdrôtové) 

Samostatné komponenty 

(bezkáblové) 
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Všeobecný prehľad vašich 
benefitov 
▪ Pohodlné ovládanie prístupových čítačiek a elektrických 
uzamykacích systémov v jednom systéme 
▪ Všeobecný prehľad všetkých prístupových práv vo vašej 
spoločnosti 
▪Automatické príjmy a evidencia vložených cenných papierov  
▪ Vysoká bezpečnosť and jednoduchosť používania, bez ohľadu 
na médium 
▪ Spoľahlivé zaznamenávanie všetých prístupových práv a 
problémy médií 
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Správne riešenie pre každé dvere 

a bezpečnostnú úroveň 

Všetky spoločnosti majú oblasti s odlišnými požiadavkami na 
bezpečnosť a typy prístupu– napr. dvere, posuvné dvere, 
turnikety atď. Niektoré prístupy sú používané často, iné zas 
zriedka. My vám ponúkame perfektné riešenia pre všetky 
použitia 

Kaba poskytuje širokú škálu mechanických kľúčov, 
elektronických uzamykacích systémov a užívateľsky prívetivých 
čítačiek. Poskytujeme riešenia, ktoré sú bezdrátové, priamo 
napojené do systému, alternatívne môžete zvoliť samostatné 
komponenty, ktoré sa dajú jednoducho integrovať do systému 
naším CardLink systémom. 
V závislosti na vašich potrebách si môžete zvoliť technológiu 
alebo kombnáciu rozličných možností, napr. biometrických 
verifikácií PIN kódov. 

 

Náš TouchGo system (RCID) dokonca umožňuje otvoriť dvere 
bez nutnosti vybrania média zo svojho vrecka. Stačí sa 
jednoducho dotknúť kľučky dverí za účelom získania prístupu. 
Manažment prístupu nemôže byť už jednoduchší a flexibilnejší. 
Vaše kľúčové benefity z tejto univerzálnosti: Kaba EACM sa 
dokáže adaptovať presne na vaše podmienky a okolnosti a može 
sa kedykoľvek rozšírovať a aktualizovať Bez ohľadu na to, či 
vaša bezpečnosť vyžaduje zmenu alebo sú vyžadované nové 
prístupy. 
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Všeobecný prehľad rôznych riešení 
prístupov a médií 

Kontrola prístupu kartou  a 
čítačkou je jednoduchá a 
užívateľsky prijateľná.. 

Biometrická indentifikácia je 
jednoduchá a bezpečná. 

Elektronické uzamykacie 
systémy pooskytujú rozne 
možnosti prístupu  

Mechanické zámky sú 
tradičnými prostriedkami 
bezpečných prístupov  

Správne riešenie pre každý prístup 

Online komponenty 
Príslušenstvo 
dverí 

Bezdrôtové komponenty 

Samostatné komponenty 

1)* 
Mechanické zámky 

1)* 
K dispozícii s ďalšími Kaba systémami, ako napríklad Kaba evolo Manager Funkčnosť 
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Ostaňte do budúcna  
na bezpečnej strane  

Naše prístupové čítačky sú takisto perfektné vo vysoko 
bezpečnostných oblastiach a dajú sa jednoducho adaptovať na 
nové požiadavky.  

Vo vonkajších priestoroch sú naše čítačky vynikajúcim 
riešením s maximálnou bezpečnosťou. Kontrolné 
zariadenia sú inštalované bezpečne vo vnútri, odkiaľ 
umožňujú regulovať prístup. Komunikácia medzi 
registračnou jednotkou a kontrolným zariadením  je 
zašifrovaná, za účelom zvýšenia konceptu bezpečnosti. 

Vybavení do budúcnosti 
Ak by sa vaše bezpečnostné požiadavky zmenili, naše 
registračné jednotky možu byť jednoducho nahradené 
inými modelmi, a to tak šikovne, že nie je potrebné meniť 
žiadne existujúce vedenie. Inými slovami, mávnutím ruky 
dokážete zmeniť normálnu čítařku na čítačku s PIN. 

Automatický update 
Kontinuálne vyvíjame naše riešenia, aby ste boli v stave 
neustále dokonalých štandardov. Jednoduchá 
aktualizácia firmwaru vám umožní používať nové funkcie 
a udržať vaše prístupové riešenia na úrovni naposledy 
aktualizovaných štandardov, zatiaľ čo sú vaše investície 
chránené.   

Diaľková čítačka Jednoduché aktualizácie a bezproblémová výmena 

Vonkajšie registračné jednotky 

Vnútorné kontrolné zariadenia 
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Riešenia, ktoré tiež 
vyzerájú dobre 

 

Prístup do spoločnosti vytvára prvý dojem a je tzv. vizuálnou 
«obchodnou vizitkou» pre zamestnancov a návštevníkov. 
Naše riešenia garantujú oboje - bezpečné a príťažlivé prístupy 
všade vo svete.  

V Kaba vyžadujeme vysoké štandardy vo vývoji produktov. A 
to sa týka nielen technológie, funkčnosti a kvality, ale aj do 
veľkej miery dizajnu. Nadčasovo čistý a jasný štýl dizajnu 
naších riešení nadchýna zákazníkov po celom svete, a aj 
prestížne dizajnérske inštitúty. 

Kaba výrobky vyhrali niekoľko 
dizajnérskych ocenení. Kladieme 

dôraz na profesionálny dizajn nielen 
čo sa týka pevného disku, ale i 
softwéru s jasne zrozumiteľnou 
navigáciou s intuitívnym ovládaním.  
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Exkluzívny pohľad na 
dve dizajnérske línie 

product 
design 
award 
2011 
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Holistické riešenia pre 
komplexnú bezpečnosť 

Okrem Kaba EACM ponúkame niekoľko odlišných 
riešení pre získanie väčšej bezpečnosti a 
transparentných procesov. Napríklad, Kaba exos 
systém manažmentu prístupu pre holistické a 
integrované bezpečnostné riešenia. 

Alebo systémy pre časovú dochádzku a zber dát. 
Nezabúdajúc na naše otočné dvere, kruhové 
posuvné dvere a singularizované systémy, ktoré 
tvoria vynikajúce doplnky našich prístupovým 
systémov. 

Ďalšie Kaba riešenia 

Integrované riadenie prístupu s Kaba exos Otáčavé dvere a posuvné dvere 

Dochádzkové systemy Jedinečné systémy 
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THINK| 360° 

Vaše požiadavky 

Holistické prístupové riešenia z jedného zdroja 

Naše riešenia 

Priemysel & výroba 
Zaistenie firemných priestorov a riadenie 
parkovania 

Bezpečnostné dvere s mechanickými 
kľúčovými systémami 

E 

Financie 

Kontrola prístupu pre vysoko 
chránené územia 

Letisko & verejná doprava 
Bezpečnostné dvere s elektronickými 
uzamykacími systémami 

C

Vzdelanie Správa prístupu, médií a 
kľúčov 

 Riadenie zamestnanecov, 
návštevníkov a  
dodávateľov 

Zdravotná starostlivosť 

A mnoho 
 Ďalších 
 sektorov 

Vláda & verejný sektor 
Singularizácia a platené 
prístupové systémy 

  Doba a dochádzka & 
zhromažďovanie dát výrobných 
priestorov 

O

Kaba. Beyond security 

Kaba je celosvetovým priekopníkom vo sfére 
prístupovej kontroly a bezpečnosti, 
s množstvom skúseností, pôsobivými 
systémami a inovatívnymi nápadmi. 
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Vaše benefity Naša spoločnosť 

Everything from one 
   single source 

Holistické poradenstvo Udržateľná efektívnosť 
hospodárenia 

Verná spolupráca Efektívna organizácia Jednoduchosť 
používania 

Vynikajúci dizajn Komplexné zabezpečenie Pôsobivá technológia 

Tradícia a inovácia 
Celosvetový hráč, Kaba Group je jedným zo 
svetových popredných poskytovateľov v 
bezpečnostnom priemysle a zamestnáva vyše 8000 
ľudí vo viac ako 60 krajinách. 
Od svojho založenia v 1862 vynikala Kaba 
opakovane v nových inovatívnych napadoch a stala 
sa meradlom bezpečnosti a pohodlia. Kaba vlastní 
viac ako 300 patentov a intenzívne  investuje do 
výskumu a vývoja. Nie je náhodou, že spoločnosť je 
kľúčovým zdrojom pre know-how a technologických 
lídrov v bezpečnostnom priemysle.  

Globálny prístup  
Kaba ponúka zrozumiteľný balík nápadov na 
produkty, systémy a servis pre prístupovú 
kontrolu. A to zahřňa oveľa viac ako len 
inovatívnu technológiu. S našim globálnym 
prístupom 
THINK I 360° dokážeme nájsť vhodné a 
pôsobivé riešenie pre každú s vašich 
požiadaviek. Od bezpečnosti, jednoduchosti 
užívania, moderného dizajnu, udržateľnej 
ekonomickej efektívnosti až po permanentnú 
aktualizáciu. Vždy šité na mieru vašim 
potrebám– a vždy silný partner na vašej strane. 
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