
БЕЗПЕЧНА ШКОЛА

Система контролю і управління доступом



Підвищення якості освіти та безпека дітей - найважливіші 
завдання сьогоднішньої школи. Модернізація освіти передба-
чає широке застосування нових інформаційних технологій.
Як забезпечити безпеку дітей?
Як створити єдиний інформаційний простір, що дозволяє 
сім'ї та школі взаємодіяти і обмінюватися інформацією?
Це питання гостро стоїть не тільки перед батьками, а й 
перед адміністрацією школи.
Для вирішення поставлених завдань, ми пропонуємо впро-
вадити систему 

Що таке                           ?

Це спеціалізована система контролю відвіду-
вання учнів, викладацького складу і обслуго-
вуючого персоналу школи.

 



Система SAFE - SCHOOL  не тільки захищає школу від проникнення 
сторонніх осіб, але і дозволяє автоматизувати отримання звітів про 
запізнення і відсутність  учнів чи співробітників, а також за допомогою 
SMS-повідомлень інформує батьків про час приходу  дитини в школу і 
виходу із школи, про плановані заходи, наприклад , батьківські збори.
Якщо в школі працює система електронних щоденників (оцінок), її 
можна інтегрувати з SAFE - SCHOOL. Це дасть можливість батькам 
кожного учня оперативно отримувати інформацію про отримані 
оцінки за різними критеріями (всі / погані / хороші / нижчу від визна-
ченої), а також отримувати від керівництва школи інформаційні пові-
домлення.

Вона дозволяє :

Контролер 
СКУД

база 
даних

Біометрична 
ідентифікація 
по обличчю

• відзначати час прибуття і виходу  учня / співробітника школи; 
• інформувати кожного з батьків про час приходу / виходу з школи і 
температуру його дитини за допомогою Telegram-бота; 
• оперативно доводити до відома директора школи про учнів та 
співробітників, які запізнилися з допомогою Telegram-бота; 
• створювати звіти для обліку робочого часу персоналу школи; 
• створювати звіти відвідування учнів; 
• вести підрахунок кількості людей, які перебувають в школі; 
• автоматично розблокувати виходи для  евакуації в разі пожежі або 
позаштатних ситуацій; 
• при необхідності розгортати поза будівлею мобільний пункт 
реєстрації для оперативного обліку людей (які покинули будівлю і тих, 
що залишилися всередині) в разі позаштатної ситуації.



Система SAFE - SCHOOL для розпізнавання і пропуску особи викори-
стовує новітні системи біометричної ідентифікації. 
Біометричні дані кожної людини є  унікальними і неповторними 
характеристиками, тому забезпечується максимальний рівень 
безпеки. З біометричним захистом контролю доступу ви знаєте, хто 
входить в ваше приміщення (школу), коли вони увійшли і через які  
двері. 
Ви також можете розділити кімнати або зони і надати різний рівень 
доступу до тієї чи іншої кімнаті, зони. Ви можете дати доступ тільки 
авторизованим співробітникам і отримувати звіти про підозрілу діяль-
ність, наприклад, хтось намагається потрапити туди, куди їм доступ 
не надано. 

Біометричні сканери розпізнавання особистості - це зручно і безпеч-
но для дітей:  
- не потрібно носити з собою пластиковий пропуск або будь-які інші 
варіанти ідентифікації

- швидкий аналіз біометричних даних (ідентифікація займає менше 
секунди, що не створює заторів на вході) 

- гігієнічність (розпізнавання особи відбувається безконтактно 
«Hands Free» - це зручно і абсолютно безпечно для здоров'я).
 



В наш час використання біометричної системи ідентифікації значно 
підсилює епідеміологічний контроль в навчальних закладах. Біоме-
тричні сканери підтримують режим розпізнавання осіб в медичних 
масках і заборона на прохід без маски. Крім того, пристрій облад-
наного модулем безконтактного вимірювання температури. Завдяки 
цьому є можливість безконтактно виміряти температуру і заборони-
ти доступ до входу людям з підвищеною температурою. 
Ще одна важлива деталь, яка є необхідною при впровадженні систе-
ми SAFE - SCHOOL - це відеоспостереження в школі. По периметру, 
навколо навчального корпусу, в коридорах, класах, їдальні і інших 
приміщеннях можуть бути встановлені відеокамери, зображення з 
яких будуть передаватися на комп'ютер охоронця, що дозволить 
йому швидко виявляти небезпечні ситуації і вживати своєчасних 
заходів.

Безпечна школа - безпечне дитинство!
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