
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЪЛГАРСКА  КОМПАНИЯ  ИНВЕСТИРА  В  

ИНОВАТИВНА  СИСТЕМА  ЗА КОНТРОЛ  НА  

ДОСТЪПА  В УЧИЛИЩАТА 

 

Системата TRAcK ACCESS School е 

създадена за да превърне българските 

училища в по-сигурно и спокойно място 

за децата, учителите и служителите. Тя е 

едно ново и евтино решение за 

управление на достъп в училища. TRAcK 

ACCESS School от РАК ООД е с възможност 

за автоматично изпращане на email на 

готови присъствени справки за учениците, 

отделно форма 19 и форма 76 за 

персонала. 
 

РАК ООД стартира кампания за 

осигуряване на сигурността в училищата 

чрез контролиран и регламентиран 

достъп. Компанията създаде система за 

контрол на достъпа TRAcK ACCESS School, 

за да помогне на училищата в България да 

направят пространството около и в 

сградите по-защитено и сигурно за децата, 

учителите и служителите.  
 

TRAcK ACCESS School е системно 

решение от хардуер и софтуер, които 

управляват пропусквателния режим в 

училището чрез различни устройства като 

четци, бариери, турникети и др. Той може 

да разреши или ограничи достъпа на всеки 

ученик, учител или служител до сградата 

на училището или помещенията вътре в 

него. Тази система за управление на 

достъпа ще повиши ефективността на 

служителите по сигурността, като 

премахне субективния фактор и улесни 

тяхната работа. Идеята на създателите и е 

да намали до минимум възможността 



хора, които биха застрашили сигурността 

на децата и служителите, да имат достъп 

до сградата, помещенията и стаите. В 

допълнение системата се програмира с 

права на достъп коренно различни за 

директор, учители, стажанти, помощен 

персонал, ученици и др.  
 

TRAcK ACCESS School се проектира и 

изгражда според специфичните нужди, 

особености и възможности на всяко 

училище. Системата е с изцяло  LAN 

базирана архитектура и комуникация, 

лесна е за монтаж и настройка, има 

интуитивен интерфейс. Някои от 

специфичните и характеристики са:  

софтуер на български език, стабилно 

софтуерно ядро, цветова интелигентност 

на визуализацията, автоматизация на 

процесите, видеоверификация и 

автоматично изпращане на готови 

присъствени справки за учениците, както и 

форма 19 и форма 76. Системата търпи 

големи натоварвания за голям брой 

картодържатели.  

 

Системата за управление на 

достъпа има възможност за интеграция с 

други решения като пожароизвестяване, 

сигнално охранителна система, 

видеонаблюдение и др. Чрез нея може да 

се следи и температурата в определени 

точки с последваща визуализация на 

енергийната ефективност за оптимизиране 

на разходите в сградата. 

Картите на учениците, които всяко 

училище ползва в момента могат да се 

заменят със същите но с вграден чип (RFID 

карти), като допълнителните разходи за 

въвеждането на технологията се измерват 

в стотинки. RFID картите за контрол на 

достъпа могат да се принтират цветно с 

текст и снимка на ученика. 

 

Визуализация на софтуера и примери: 

В лесния за менажиране софтуер могат да се въведат смените на учениците и 

часовете в различните дни от седмицата: 

 

 



Учениците могат да се разделят по класове, а останалите потребители по различни 

категории: 
 

 

 

 

Има възможност за създава на профил на всеки ученик/учител/потребител, който 

включва име, снимка и други данни. Софтуерът позволява да се следи движението в 

сградата на всеки регистриран. 
 

 

 

Системата може да подава различни справки в зависимост от нуждите на директора, 

счетоводителя и класните ръководители на училището. От софтуера и базата данни лесно и 



бързо се изнася информацията за присъствени дни и отсъствия (справки и/или с форма 76 и 

форма 19), се изпращат директно на избран e-mail адрес. 

 

 

 

 

Визуализация на Форма 19 – формат ексел 
 

 

 

 

При изграждането на системата не е 

нужна голяма първоначална инвестиция. 

Може да се започне с пълния пакет 

софтуер и справки за контрол на входните 

врати, за да се контролира входно-изходен 

поток, като в последствие тя може да се 

разширява по етапно и да се добавят:  

� Видеоверификация на входно-

изходните точки 

� Турникети за физически контрол на 

входно-изходните точки 

� Още точки (врати) за контрол на 

достъпа (столова, физ. салон, 

класни стаи, кабинети и др.) 

 

С по етапното изграждане на 

системата, управлението на всяко училище 

ще постигне бюджетна плавност, 

устойчивост, планиране и разширение на 

системата с малки суми, периодично 

и/или когато това е възможно.  

За повече информация относно 

системата за управление на достъп TRAcK 

ACCESS School и за заявка за допълнителна 

информация, оферта, ценообразуване и 

др. може да изискате като се  свържете с 

РАК ООД на e-mail: office@rak.bg  или на 

телефон 0897 807 600. 


