
Система контролю доступу
нового покоління

U-Prox



На основі високих стандартів якості і безпеки ми
представляємо інноваційні рішення, які
забезпечують зручність і простоту використання
систем контролю доступу з оптимальним рівнем
безпеки.

Доступ дозволено

Інновації
Вимоги до систем контролю доступу зростають, як і потреба в новітніх
технологічних рішеннях і продуктах, які замінюють недосконалі та
менш надійні пристрої і технології.

WEB, IP, хмарні і бездротові технології
дозволяють створювати сучасні продукти
найвищої якості за доступною ціною.



Система U-Prox
Автономні рішення

Мережеві рішення

Система мобільної
ідентифікації

Простий інтерфейс
від мобільного до
комп'ютера

Зчитувачі Mobile ID
для будь-яких СКУД

U-Prox IP560
U-Prox CLC

Додаток U-Prox Config

U-Prox ID для
U-Prox Desktop

або в вигляді QR кодів
Додаток U-Prox ID

Зчитувачі
U-Prox SL та
додаток 
U-Prox Config

U-Prox IP400
U-Prox IC A
U-Prox IC E

U-Prox Web



Де працює?
Система дозволяє вирішувати завдання, пов’язані з контролем і 
управлінням доступу на будь-якому об’єкті:  офіс, готель, банк, навчальний 
заклад, склад, фабрика та великі розподілені підприємства.



U-Prox WEB
Web додаток СКУД

Має повнофункціональний веб інтерфейс для 
швидкого налаштування СКУД

U-Prox Web надає можливості 
моніторингу подій, налаштування 
обладнання, управління доступу 
персоналу, формування звітів.



Апаратна частина та U-Prox WEB забезпечують повний комплекс рішень для
швидкого встановлення, налаштування і повсякденного використання СКУД
організацією будь-якого розміру, від малого офісу до великої компанії з
багатьма філіями.

IP система
контролю доступа

Система доступу з глобальним 
антидублем (antipassback)

Облік робочого часу

Контроль доступу на поверхи

СКУД U-Prox WEB

API для інтеграції

Інтеграція з біометричними 
пристроями і домофонними
системами



Робоче місце
"Адміністратор"

Має повнофункціональний веб інтерфейс для 
тонкого налаштування прав доступу 
операторів системи, управління дверима та 
оновлення програмного забезпечення 
контролерів.



Робоче місце
"Інсталятор"

Дозволяє додавати в систему нові 
мережеві пристрої, контролювати їх 
стан і версії прошивок. Є можливість 
конфігурації і керування дверима, 
турнікетами й ліфтами.



Робоче місце
"Охоронець"

Дозволяє спостерігати онлайн за подіями в 
системі, вести фото-верифікацію осіб, що 
проходять . Надає можливість керування 
дверима, а також екстренного
розблокування всіх дверей в разі НС.



Робоче місце
"Персонал"

Дозволяє налаштовувати структуру персоналу 
підприємства, створювати групи співробітників, 
надавати їм доступ в окремі приміщення, 
видавати ідентифікатори і видаляти їх, 
формувати графіки співробітників як групові, 
так й індивідуальні.



Робоче місце
"Бюро перепусток"

Дозволяє додавати і редагувати відділи,
співробітників. Працювати з
ідентифікаторами, мобільними ID,
деактивувати відвідувачів. Дозволяє
шукати співробітника за ідентифікатором
і визначати його місце розташування.



Робоче місце
"Звіти"

Дозволяє формувати звіти про 
стан системи, про події, по 
персоналу і відвідувачах, вести 
облік робочого часу.



Відкриті формати JSON та SOAP(XML) дозволяють 
взаємодіяти між різними додатками, обмінюватися 
даними зі СКУД та створювати застосунки, що 
доповнюють та розширюють стандартний 
функціонал системи U-Prox Web.

API для інтеграції

Безпечний обмін даними в комп'ютерній мережі

WEB сервіс - можливість взаємодії з будь-якою платформою та 
середовищем програмування за протоколами SOAP та JSON

Реалізація інтерфейсу користувача з використанням API

Можливість інтеграції з іншими системами та додатками, 
реалізованими сторонніми розробниками

Windows додаток для тонкого налаштування системи і виконання 
операцій що недоступні у WEB додатку.



Інтеграція з пристроями інших виробників, забезпечує використання
додаткових підсистем безпеки і дозволяє значно розширити функціонал СКУД

Інтеграція з іншими пристроями

Класичний клієнт СКУД інтегрований з: Hikvision, Dahua, Tecsar, RCI, Pinetron, Partizan..
• Показ в СКУД відео з точки проходу при доступі
• Отримання живого відео з місця події
• Відображення вікна, що містить інформацію про подію, що відбулася, відео з камери та фото співробітника

U-Prox Web інтегровано з ZKTeko та Anviz
• Ідентифікація по обличчю
• Ідентифікація за відбитками пальців
• Зберігання біометричних даних у власній БД

і завантаження їх в пристрої
• Введення біометричних даних з робочого місця оператора

U-Prox Web інтегровано з BAS-IP:
• Повна підтримка індивідуальних і багатоквартирних панелей
• Всі налаштування і правила доступу задаються за допомогою U-Prox
• Додавання нових мешканців, призначення пропусків, визначення 

рівнів доступу та моніторинг стану панелей відбувається в одному 
інтерфейсі - U-Prox

• Можливість віддаленого керування панелями
• Єдиний журнал подій з налаштованими фільтрами у web інтерфейсі
• Підтримка FaceID



Інтеграція біометричних пристроїв з можливістю виявлення
користувачів з симптомами пневмонії (Covid-19)

Особливості:
• Перевірка температури користувачів
• Ідентифікація по обличчю для людей в масках
• Безконтактна ідентифікація з контролем дотримання

заходів гігієни

Інтеграція з іншими пристроями



U-Prox WEB
Простий облік 
робочого часу



Прості звіти по робочому часу доступні в WEB інтерфейсі

Облік робочого часу



Створення звіту та налаштування його параметрів

Облік робочого часу



Фільтр, вибір персоналу

Облік робочого часу



Перегляд звіту

Облік робочого часу

Підтримуються різні типи представлення інформації  – «перший і останні прохід», «кожна подія», у формі табелю і т.і.



Контроль запізнень

Облік робочого часу

Відображення сумарного 
часу запізнень відносно 
початку робочого графіку



Контроль раннього виходу з роботи

Облік робочого часу

Відображення сумарного 
часу відносно кінця 
робочого графіку



U-Prox SmartLine
Зчитувачі нового покоління

Доступ разрешен

Безпека Мобільні
ідентифікатори

Просте
налаштування

Рівень
захисту

IP65



Як це працює?

Картки Mifare,
Mifare Plus

Серія 
зчитувачів

U-Prox
Smartline

Контролер

СКУД

Звичайні картки

U-Prox ID,
(iOS и Android)

U-Prox Tag
U-Prox Tag Auto

Wiegand (26 - 64)

RS232



Дизайн і кліматичне виконання

Зручний монтаж на будь-якій стіні

Клас захисту IP65

Рабоча температура від - 40 °C до +80 °C

Невеликі розміри



Універсальний зчитувач для поступового переходу від
карт ASK / FSK до безпечних карток Mifare та
мобільних ідентифікаторів U-Prox ID.

Читання ідентифікаторів: U-Prox ID, карт ASK,
FSK, Mifare®: Standard, Ultralight, Classic 1K, Classic 4K,
Classic 7UID, DESFire та Mifare® Plus SL1 та SL3;

Читання зашифрованих ідентифікаторів U-Prox ID, 
Mifare® та Mifare® Plus SL1 та SL3;

Три режиму дальності мобільного доступу: "Proximity" -
активація по датчику присутності в зчитувачі - до 5 см,
"Двері" - до 60 см, "Шлагбаум" - регульована 1 ... 15 м;

Розміри: 158x45x16 мм, вага – 140 г.

U-Prox SL mini



Універсальний зчитувач для поступового переходу
від карт ASK / FSK до безпечних карток Mifare та
мобільних ідентифікаторів U-Prox ID.

Читання ідентифікаторів: U-Prox ID, карт ASK,
FSK, Mifare®: Standard, Ultralight, Classic 1K, Classic 4K,
Classic 7UID, DESFire та Mifare® Plus SL1 та SL3;

Читання зашифрованих ідентифікаторів U-Prox ID, 
Mifare® та Mifare® Plus SL1 та SL3;

Три режиму дальності мобільного доступу: "Proximity" -
активація по ІЧ-датчику присутності в зчитувачі - до 20 
см, "Двері" - до 60 см, "Шлагбаум" - регульована 1...15 м;

Розміри : 158x45x16 мм, вага – 140 г.

U-Prox SL maxi



U-Prox SL Keypad
Універсальний зчитувач з клавіатурою для
поступового переходу від карт ASK / FSK до безпечних
карток Mifare та мобільних ідентифікаторів U-Prox ID.

Читання ідентифікаторів: U-Prox ID, карт ASK,
FSK, Mifare®: Standard, Ultralight, Classic 1K, Classic 4K,
Classic 7UID, DESFire та Mifare® Plus SL1 та SL3;

Вбудована клавіатура з передачею коду в 
посимвольному, пакетному і DORADO режимах;

Читання зашифрованих ідентифікаторів U-Prox ID, 
Mifare® та Mifare® Plus SL1 та SL3;

Три режиму дальності мобільного доступу: "Proximity" -
активація по ІЧ-датчику присутності в зчитувачі - до 20 
см, "Двері" - до 60 см, "Шлагбаум" - регульована 1...15 м

Розміри : 158x45x16 мм, вага – 140 г.



U-Prox SL steel

Універсальний антивандальний зчитувач для
поступового переходу від карт ASK / FSK до безпечних
карток Mifare та мобільних ідентифікаторів U-Prox ID.

Читання ідентифікаторів: U-Prox ID, карт ASK,
FSK, Mifare®: Standard, Ultralight, Classic 1K, Classic 4K,
Classic 7UID, DESFire та Mifare® Plus SL1 та SL3;

Читання зашифрованих ідентифікаторів U-Prox ID, 
Mifare® та Mifare® Plus SL1 та SL3;

Три режиму дальності мобільного доступу: "Proximity" -
активація по датчику присутності в зчитувачі - до 5 см, 
"Двері" - до 60 см, "Шлагбаум" - регульована 1...15 м;

Розміри: 80 х 114 х 16 мм, вага – 260 г.



Настільний зчитувач безконтактних 
ідентфікаторов Mifare®, карт ASK / FSK та 
мобільних ідентифікаторів.

Зберігання та видача мобільних ідентифікаторів
U-Prox ID;

Читання ідентифікаторів: U-Prox ID, карт ASK,
FSK, Mifare®: Standard, Ultralight, Classic 1K, Classic
4K, Classic 7UID, DESFire, Mifare® Plus SL1 та SL3.
Читання зашифрованих ідентифікаторів;

Шифрування і запис ідентифікаторів U-Prox ID і 
Mifare® та персоніфікація карт користувача;

Розміри: 112 x 65 x 18 мм, вага  - 100 г.

U-Prox Desktop



Безпека

Смартфон в якості ідентифікатора. Технології 
2.4ГГц радіозв’язку і NFC надають високий 
рівень безпеки

Безпечна ідентифікація за допомогою карток 
Mifare, Mifare Plus (рівні безпеки SL1 і SL3)

Випуск персоніфікованих карт Mifare Plus з 
рівнями безпеки SL1 і SL3

Динамічні (диверсифіковані) ключі 
шифрування карт Mifare

Захист від копіювання даних, клонування та 
зламу карт



Просте налаштування зчитувачів

Програмування зчитувача без його демонтажу

Конфігурація вихідних інтерфейсів і 
світло-звукової індикації

Зміна паролів шифрування

Оновлення прошивки пристроїв

Можливість відключення читання карт з
низьким рівнем безпеки

Зміна пароля інженера

Почніть пошук



Know more

U-Prox ID
Мобільна
ідентифікація

Доступ дозволено
Доступ дозволено



Телефон-ключ
Ваш смартфон – не тільки телефон, але і
універсальний міні-комп’ютер, фото і відео
камера, карти і навігація, пошта, персональний
банкінг. А тепер ще й дуже зручний і
універсальний засіб доступу – електронний ключ
при використанні додатку U-Prox ID

Доступ разрешен

Доступ разрешен

Завжди з вами

Ідентифікація та доступ до вмісту смартфона тільки за 
відбитками пальців або коду

Зручний і простий інтерфейс користувача

Доступ до приміщення без карток

Кожен ідентифікатор U-Prox ID прив’язаний до мобільного пристрою

Працює на відстані 0,2 – 15 м

Захищене з'єднання

Невелика вартість мобільного ідентифікатора



Проста робота c додатком U-Prox ID

Віддалена видача

Відкриття 
здалеку

Шифрування
ідентифікаторів

NFC та 2.4 ГГц

Телефон - ключОтримання від U-Prox 
Desktop



U-Prox TAG

Безконтактний активний ідентифікатор - брелок,
для зберігання і використання мобільних
ідентифікаторів U-Prox ID.

Служить для авторизації користувачів систем
контролю доступу в режимі "вільні руки" (hands-
free).

Дальність - до 12 м.

Має вбудовану кнопку для ручної активації.

Працює тільки зі зчитувачами серії U-Prox SL
(SmartLine)



U-Prox Auto TAG

Безконтактний активний ідентифікатор, призначений для
відстеження транспортних засобів, а також для
підвищення продуктивності логістики при
транспортуванні товарів і вантажів.

Може застосовуватися для маркування транспортних
засобів, великих дорогих предметів, контейнерів, і т.д.

Дальність - до 12 м.

Працює тільки зі зчитувачами серії U-Prox SL (SmartLine)



Дистрибуція мобільних ідентифікаторів за 
допомогою U-Prox Desktop



Дистрибуція мобільних ідентифікаторів у 
вигляді QR кодів



Мережеві IP-контролери
доступу



Універсальний IP контролер доступу. Повнофункціональний пристрій із 
сучасними засобами комунікації.

U-Prox IP400

Потужний класичний контролер, який працює в
комп'ютерній мережі

Обслуговування двосторонніх дверей або двох
односторонніх дверей

Два порти для підключення зчитувачів стандарту Wiegand

Кількість ідентифікаторів: 32 000

Постачається в боксі з джерелом живлення

Оптимальне рішення для турнікетів

Низька вартість для дротових систем

Сервер



U-Prox IC A
Інтелектуальний контролер для
організації системи глобального
антидубля (antipassback)

U-Prox IC A об’єднує контролери доступу
U-Prox IP400 в єдину систему, призначену
для відстеження переміщення
співробітників по об’єкту (з кімнати в
кімнату – із зони в зону) та відстеження
порушень.

Повторний прохід,

Використання дублікатів карток

Проникнення (несподівана поява всередині),

Передача ідентифікатора іншим особам і т.д.



U-Prox IC E
Інтелектуальний ліфтовий контролер. 
Призначений для організації системи контролю 
доступу на поверхи будівлі.

Доступ до поверхів відповідно до прав доступу 
пред’явленого ідентифікатора;

Готовність до прийняття наступного ідентифікатора 
одразу  після вибору поверху на панелі ліфта;

Відправлення повідомлення в СКУД про доступ на 
поверх після натискання кнопки на панелі вибору 
поверхів в ліфті;

Надання доступу віддалено на поверх, як по команді 
оператора СКУД, так і за допомогою замикання (КЗ) 
шлейфа відповідного входу модуля U-Prox RM;

Деактивація контролера СКУД, керуючого ліфтом в разі 
нештатних ситуацій



Автономні
контролери

Почніть пошук



Однодверний автономний контролер доступу

U-Prox CLC

Просте налаштування з мобільних пристроїв

Підключення виносного зчитувача серії U-Prox SmartLine (SL)

Відкриття дверей за допомогою смартфона

Контролер доступу для одних дверей

Вбудована сенсорна кнопка запиту виходу

Кількість ідентифікаторів: 254



Відстань до зчитувача до 30 м

Режим “Двері-Proximity”
Активація зчитувача по датчику 

присутності. Відстань 5-10 см

Режим “Двері”
Відстань 50-60 см

Режим “Шлагбаум”
Відстань 1 - 15 м

Зчитувачі серії U-Prox SL (SmartLine)

U-Prox CLC



Мобільний конфигуратор для зчитувачів і 
автономних контролерів

U-Prox Config

Налаштування приладу і правил доступу, додавання і редагування 
ідентифікаторів - U-Prox ID, карток і клавіатурних кодів

Оновлення мікропрограм приладів

Збереження і подальше використання шаблонів конфігурації

Налаштування правил доступу для кожного ідентифікатора або для 
групи ідентифікаторів одночасно

Перегляд журналу подій, фіксація часу та ідентифікаторів, пошук і 
фільтрація, експорт в форматі csv

Додаток безкоштовний і доступний для завантаження

Почніть пошук



Виробництво



Производство MAKS PRO• Вся розробка і виробництво здійснюється в
Україні

• Центр розробки в Київі:
• дизайн плат

• низькорівневе програмне забезпечення

• високорівневе програмне забезпечення

• дизайн корпусів

• Виробничі потужності в Чернігові
• виробництво корпусів

• монтаж плат

• збирання пристроїв

• автоматизоване тестування

• Завдяки цьому продукція коштує значно дешевше
аналогів європейського та вітчизняного
виробництва

Виробництво


