
APLIKACIONI:

Pajisjet inteligjente të akses kontrollit të kombinuara me aplikacionin Argo janë të 
përshtatshme për:

PRODUKTI:
Sistemet e kontrollit të hyrjes të serisë SMART, me ndërfaqe të Bluetooth 4.0, lejojnë të përdorin 
Aplikacionin Iseo ARGO në pajisjet Bluetooth ® Smart Ready, të tilla si smartphone dhe tablet, 
për të programuar dhe menaxhuar kriteret e kontrollit të hyrjes.

Sistemet e Operimit
- Android nga versioni 4.3;
- iOS nga iPhone 4s me iOS 7.
Komunikimi:
- Bluetooth Smart
(Bluetooth me shpenzim te ulet te energjise 4.0).

 
Komunikim i sigurtë i mbrojtur nga:
- AES 128
- Celësat e sesionit AES të krijuara me DHEC 
  (Diffie Hellman Elliptic Cur ves);

 

PIKAT KRYESORE:

MIFARE është një markë tregtare në pronësi të gjysmë
përçuesve NXP

DISTRIBUTION

www.emsh-distribution.com

ARGO APP - Sistem Menaxhimi
Sistemi i menaxhimit Argo është zgjidhja ideale për menaxhimin e mjediseve 
rezidenciale, qendrat tregtare, si dhe bed&breakfast, dyqanet, zyra të vogla, biznese 
të vogla dhe studiot profesionale. Duke instaluar thjesht aplikacionin Argo në një 
smartphone iOS ose Android, përdoruesi do të ketë mundësinë e administrimit, 
monitorimit dhe hapjes së të gjitha dyerve mbi të cilat janë instaluar pajisjet e 
serisë Smart ISEO Zero1 (madje edhe në një distancë deri në 10 metra), pa pasur 
nevojë për ndonjë softuer shtesë ose lidhje interneti: e gjithë kjo falë teknologjisë 
Bluetooth Smart, e cila lejon smartphone-in të komunikojë me pajisjet. Duke 
përdorur aplikacionin e instaluar në smartphone, përdoruesi mund të organizojë 
lejet e hyrjes për deri në 300 përdorues dhe të shikojë 1000 ngjarjet e fundit të 
zbuluara në secilën derë (hyrje, përpjekje për hyrje të paautorizuar, etj.). Përveç 
telefonave inteligjentë, dyert mund të hapen gjithashtu duke përdorur Apple Watch 
Series 3 dhe Series 4, kartat ISEO dhe kartat para-ekzistuese RFID (kartat e kreditit 
pa kontakt, biletat e transportit publik, kartat e kontrollit të hyrjes, etj.), Kodet PIN 
dhe lexuesit e printimeve. (e disponueshme për bllokimin elektromekanik për dyert 
e blinduara x1R Smart)

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE:

Argo

Programi Argo i disponueshëm për iOS dhe Android lejon të shtoni pajisje të reja hapëse me 
kontrollim të kohës si kartat, etiketat, kodet PIN ose telefonat, të merrni regjistrimet e ngjarjeve, 
të fshini kartat ose smartphone-at e humbur / të vjedhur  dhe të axhornoni sistemet e kontrollit 
të aksesit në veçoritë e reja të softuerit .

• Shtëpi private;
• Blloqe Aparmentesh;
• Qendra komerciale ( zyra, hyrja e vetme në një qendër tregtare, ambjente shërbimi, etj).

Sistemi Argo është në dispozicion në cilindrin elektronik Libra SMART, në zbukurimin elektronik 
të Aries SMART, lexuesit Stylos SMART dhe bravat X1R SMART për dyert e blinduara.

Pajisjet SMART të akses  kontrollit mund të hapen nga kartat RFID, kodet PIN dhe Bluetooth; 
Telefonat Smart Ready (iOS dhe Android).

Celësat e humbur ose të vjedhur mund të fshihen shpejt me Argo, një aplikacion intuitiv i 
telefonit smart në dispozicion për:

• iOS nga iPhone 4s me iOS 7;
• Android nga versioni 4.3 (Jelly Bean) që përmban një pajisje të zgjuar Bluetooth të gatshëm.

Mund të shtoni përdorues me kontrollim të kohës dhe oraret e axhendës javore.

Nuk është e domosdoshme të instaloni ndonjë softuer përveç Aplikacionit Argo. 

Nuk kërkohet lidhje interneti.

Komunikim me siguri të lartë Bluetooth Smart mbrohet nga teknologjitë më të përparuara 

(AES, Diffie Hellman Elliptic Curves, gjeneratorin e numrave të rastësishëm NIST).

- NIST ( Instituti Nacional i Standardit)
  gjeneratori i numrave të rastësishëm.

iOS është një sistem operativ mobil i zhvilluar 
nga Apple Inc.

iPhone eshte një linjë telefonash inteligjentë të 
dizajnuar dhe tregtuar nga Apple Inc

Android është një sistem operativ mobil i zhvilluar 
nga Google Inc

Bluetooth Smarti është një teknologji me wireless e 
projektuar dhe tregtuar nga Grupi me interes të veçantë 
Bluetooth
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FUNKSIONET KRYESORE:
 
 

 
 

3 nivele setesh të kartave MASTER, duke mbajtur një menaxhim të sigurt të sistemit 
edhe në rast të humbjes së kartave MASTER

 

 

 

 

 

Skedulime kohe

Për çdo përdorues mund të vendosni:

KOMPETENCE

AKTIVIZIM
Data / Ora

e hene

e marte

e merkure

e enjte

e premte

e shtune

e djele

01 Januar 2019

h. 8.00

31 Dhjetor 2019

h. 20.00

SKADIM
Data / Ora
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2 zgjedhje për secilën ditë të javës

KONTROLLIMI I KOHES SE 
PERDORUESVE:

 

DISTRIBUTION

Argo

www.emsh-distribution.com

Operon me kartat Iseo ose kartat Legacy Mifare® (kartat e kreditit pa kontakt, biletat 
e transportit publik, kartat e frekuentimit të kohës...)

Memorizon deri në 300 përdorues (karta ose smartphone). 

Regjistron 1000 veprimet e fundit.

Fillimi dhe mbarimi i datës së vlefshmërisë për secilin menaxhim të përdoruesit

Tabelë kohe e ditëve të javës për menaxhimin e çdo përdoruesi 
(deri në dy tabela kohore për çdo përdorues)

Hapja në distancë dhe komunikimi me telefonin Bluetooth Smart Ready deri në 
10 metra. 

Argo është Aplikacioni ISEO që ju lejon të hapni dyert, si dhe të menaxhoni me lehtësi 
autorizimet e hyrjes. Argo funksionon në çdo telefon Bluetooth Smar t Ready me iOS ose 
Android. Nuk ka asnjë softuer shtesë për ta instaluar: është vetëm brava juaj e deres dhe 
Argo App. Ajo funksionon edhe nëse nuk jeni i lidhur me Internet pasi Argo App lidhet 
drejtpërdrejt me braven e derës me protokollet më të fundit të kriptimit duke garantuar
sigurinë më të lartë në transferimet e të dhënave.

Përdoruesit mund të hapin dyert:
- me telefon
- me telefon te mbrojtur me kod pin
- me telefon ne distance deri ne 10 metra
- me Kode PIN (për x1R Smart dhe Stylos Smart Display)
- me karta

Përveç kësaj ata mund të:
- bllokojnë përkohësisht përdoruesit standardë dhe të lejojnë qasje vetëm për 
  përdoruesit VIP
- vendosin derën në modalitet kalimi (zyra)
- marrin njoftime të hershëm për bateri të ulët ose disponueshmëri të axhornimeve 
  të reja të softuerit për Libra Smart

Administratorët menaxhojnë autorizimet e hyrjes në dere:
- shtojnë përdorues të rinj (karta, etiketa ose smartphone)
- cakton skedulimet javore
- heqin përdorues
- transferon listen e perdoruesve ne dyer te tjera

Përveç kësaj ata mund të:

- lexojnë ngjarjet e dyerve dhe gjurmojnë kalimete përdoruesve
- lexojnë statusin e Libra Smart
- shtojnë veçori të reja me axhornimin e softuerit të thjeshtë (Firmware)


