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Inner Range reserves the right to change specifications or withdraw products without notice. 1 

Integriti Contact Trace Report 
 W oprogramowaniu systemu kontroli dostępu (SKD) Integriti w wersji 20.1.1 znajduje się raport śledzenia 

pomaga użytkownikom zidentyfikować bliskie kontakty osoby, która ma lub 
wykazuje objawy choroby zakaźnej.
kontaktów (Contact Trace), który 

 

Celem śledzenia kontaktów jest jak najszybsze przerwanie rozprzestrzeniania się epidemii np. COVID-19,  
wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2. Mając powyższe na uwadze, firma Inner Range zaimplementowała 
w specjalnym raporcie szereg funkcji, które umożliwiają uzyskanie odpowiednich informacji na ten temat.

 

Przede wszystkim raport został opracowany w taki sposób, aby można go było szybko i łatwo wygenerować oraz 
udostępnić. Raport Contact Trace może być generowany i wyświetlany bezpośrednio w Integriti oraz wyświetlany 
na ekranie operatora w przyjaznym dla użytkownika formacie, który umożliwia natychmiastowe podjęcie działań. 
Raport można zapisać w formatach PDF, Excel, CSV, Text, Image lub RTF jak również z wykorzystaniem bardziej 
zaawansowanych możliwości, takich jak generowanie HTML lub przygotowanie wszystkiego, co jest potrzebne do 
udostępnienia pojedynczej strony internetowej MHL.  

Raport można wygenerować po wybraniu użytkownika, którego dotyczy problem, czasu rozpoczęcia 
i zakończenia raportu oraz czasu przed i po wykryciu w obrębie tego samego przejścia. 
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Operator może łatwo dodawać lub usuwać informacje, które chce wyświetlić w raporcie, jednak domyślnie 
pokazuje on poniższe podstawowe dane, aby umożliwić rozpoczęcie śledzenia kontaktów:

 

• które przejścia kontroli dostępu przekraczał zainfekowany użytkownik, 

• ile czasu spędził w każdym obszarze,  

• o której godzinie nastąpiła identyfikacja w czytniku SKD, 

• jacy inni użytkownicy znajdowali się w tym obszarze w ramach ustawianego okna czasowego, na przykład 
od 15 minut przed do 60 minut po wyjściu zainfekowanego użytkownika. 

 
 

Różne zespoły mogą wymagać formatowania lub sortowania danych na różne sposoby, a nawet dołączenia 
zupełnie innych zestawów danych, na co pozwala opisywany raport śledzenia kontaktów. Implementacja 
w module Integriti Advanced Reports oznacza, że ten raport jest w pełni konfigurowalny i można tworzyć 
wiele jego odmian, aby zapewnić operatorowi wersję zgodną z jego wymaganiami.

 

 

Moduł Integriti Advanced Reports, wymagany do tworzenia raportów Contact Trace, jest zawarty w 
: 

• Integriti Business Edition,
• Integriti Corporate Edition.

następujących 
wersjach oprogramowania systemu kontroli dostępu, oferowanych przez firmę Inner Range 
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