
 

  

SKYLA Pro II 

SKYLA Pro II je program pro konfiguraci, sběr dat a monitoring systémů kontroly vstupu malého až středně 

velkého rozsahu s řídicími jednotkami HUB Pro a docházkovými terminály DT2000 SA, DT3000 SA. Program 

umožňuje podrobné sledování jak vlastní činnosti přístupového systému (příchody, odchody, narušení 

režijních opatření…), tak i zpětné sledování a vyhodnocení operací a zásahů všech operátorů. Ze získaných 

dat může uživatel vytvářet filtrované přehledy, provádět základní vyhodnocení přítomnosti nebo získaná data 

zpracovávat v docházkových a personálních systémech. 

Komunikace s jednotkami HUB Pro nebo docházkovými terminály DT2000 SA, DT3000 SA může probíhat 

buď po metalické sběrnici RS-485 nebo dálkově přes LAN/WAN (TCP/IP) síť. Přímá podpora TCP/IP spojení 

umožňuje realizaci prakticky libovolně rozlehlého systému zahrnujícího např. i monitoring velmi vzdálených 

lokalit. 

SKYLA Pro II je vybavena sadou podpůrných nástrojů pro usnadnění a zpohodlnění práce obsluhy. Mezi ně 

patří např. automatické zálohování všech databází v nastavených intervalech, samočinné programování karet 

do pamětí jednotek pro bezobslužnou aktivaci a exspiraci karet nebo posílání záznamů o probíhajících 

událostech na vybraný sériový port.  

SKYLA Pro II je vybavena i nástroji pro vytváření tzv. sestav. Jde o zpracované textové výpisy buď 

zaznamenaných událostí, nebo obsahu databází. Výpis hledaných událostí lze filtrovat podle řady kritérií – 

data, času a místa vzniku, typu události nebo třeba jména osoby. Pomocí sestavy můžete provádět i 

jednoduché vyhodnocení docházkové přítomnosti (měsíční přehled přítomnosti, první a poslední událost za 

den apod.) Všechny tyto sestavy můžete kromě vytištění i exportovat do textového souboru pro další 

zpracování. 

PROGRAM PRO SPRÁVU JEDNOTEK HUB PRO A DT2000SA / DT3000SA 



 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Základní určení správa přístupového systému 

Jazyk český 

Operační systém Windows XP SP3, 2003 Server, 2008 Server, Win Vista, Win 7 (32- a 64-bit) 

Síťová verze ano  (více prac. stanic v rámci sítě) 

Databázový stroj MSDE2000, MS SQL 2005, MS SQL 2008 R2, MS SQL 2012 

Licence SKYLA Pro II / SKYLA Pro II Light (omezení na 1 jednotku a max. 500 osob / karet) 

Způsob licencování HW klíč (USB) nebo SW klíč 

Podporované jednotky HUB Pro, DT3000 SA, DT2000 SA 

Připojení k jednotkám přes RS-232, RS-485, TCP/IP  (může vyžadovat externí převodníky) 

Speciální funkce základní report přítomnosti, měsíční sumář přítomnosti 

 


