
Принципи реалізації Інтегрованого рішення на основі
СКД STOP-Net та АС Школа

Безпечна та розумна школа

(Матеріал призначений для компаній-інсталяторів)

Схвалено до використання Розроблено



1. Автоматизирована система «ШКОЛА»

2. Система контролювання доступу

3. Комплект електронних перепусток

4. Серверне та додаткове обладнання

5. Обладнання системи відеонагляду

6. Автоматизація шкільного харчування

Складові системи

Опція

Опція



Структурна схема

Зчитувач 
СМКС-04

Турнікет
Бізант 5.3

Зчитувач 
СМКС-04

Пульт керування 
турнікетом Т-ПУ

Контролер 
КСКД4 (ТМ)

Контролер 
КВ-02 NET

Маршрутизатор 
Mikrotik RB2011iL-RM

Ethernet

RS 485

Ворітця аварійного 
розблокування АВ-1
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Сервер системи
STOP-Net / АС “Школа“

АРМ Вчителя

Відеоспостереження
АРМ Охоронця

Ethernet

Зчитувач 
СМКС-04

Дверний модуль 
ДММ-01

Аварійний вимикач
334VGL

Електромагнетний 
замок MAG-03000

Місце доступу 
- двері



Специфікації типового об’єкту

№ Обладнання системи контролювання та управління доступом К-ть Постачальник

1 Турнікет Форма "Бізант-5.3", Пульт керування турнікетом 3

2 Пристрій вводу для ініціалізації безконтактних смарт-карток Mifare 1

3 Зчитувач смарт-карток Mifare, пластиковий корпусc 6

4 Зчитувач смарт-карток Mifare, пластиковий корпусc вуличний 4

5 Контролер керування доступом, 8000 перепусток, 1000 подій (пластиковий корпус) 3

6 Контролер високого рівня, 16 підлеглих модуля ДМ або ТМ, підключення по Ethernet 1

7 Дверний модуль із вбудованим зчитувачем Mifare, пластиковий корпус, вуличний 4

8 Замок електромагнітний effeff, Монтажний L-кронштейн effeff, Аварійний вимикач 4

9 "IPS-1230С-00" джерело безперебійного електроживлення, Акумулятор 12V, 7 Ah 9

10 Огорожа, поворотна секція ОК-ПАСК-1, ЛІВА, L=1300 мм з додатковою кнопкою аварійного розблокування 1

№ Програмне забезпечення К-ть Постачальник

1
Автоматизована система «Школа»/Автоматизована система інформування клієнтів «Школа»

1

2
ПЗ "Базовий модуль керування STOP-Net 4.0", ліцензія 3000 карток-перепусток

1

3 Операційна система Microsoft Windows 10 Професіональна 64 bit Український 3

№ Учнівські квитки і перепустки К-ть Постачальник

1 Електронний шкільний учнівський квиток 800

2 Посвідчення співробітника 120

3 Тимчасова перепустка 100



Специфікації типового об’єкту

№ Програмно-апаратний комплекс – АРМ К-ть Постачальник

1Десктоп, Intel Core i3-7100T, 3,4 ГГц, ОЗП: 4 ГБ, DDR4, SSD: 1000 ГБ, графічний адаптер 2
2РК монітор 27" PLS, матове, 1920x1080, 16:9, VGA (D-sub), HDMI 2

3
Комплект (клавіатура + миша), для настільних ПК, дротове підключення,дротовий USB, тип клавіш: 
мембранний, сенсор: оптичний.. 2

4
ДБЖ (UPS) лінійно-інтерактивний, класичний, повна потужність: 600 B·А,вихідна напруга: 220 B, 
апроксимована синусоїда, автономна робота: 5-10 хв. 2

№ Програмно-апаратний комплекс – сервер системи К-ть Постачальник

1
Баребон ASUS RS100-E9-PI2, Процесор CPU Intel Core i3 6100, Жорсткий накопичувач SSD 1TB, Пам'ять DDR4-
2400MHz 8GB 1

2Маршрутизатор Mikrotik RB2011iL-RM 1

№ Обладнання системи відеонагляду К-ть Постачальник
1Відеореєстратор 32-канальний, жорсткий диск 3Тб, джерело безперевного живлення 2000 Вт 0

2
Комутатор 16-портовий керований POE. Мережеві порти: PoE: 16 порти - 10/100/1000Mbps; 2 порти -
1000Mbps Base-T; AC 100-240В. максимальне навантаження на PoE - 190Вт. PFS4218-16ET-190 0

3
Відеокамера зовнішня 2 Мп, Н.265, Об'єктив: f = 2,8 мм (кут огляду 114 °); Запис: 1920 x 1080 - 25 к / с; ІЧ-
підсвічування до 30 м. IP67; PoE. DS-2CD2021G1-I (2.8 мм або 4 мм) 0

4
Відеокамера внутрішня 2 Мп, Н.265, Об'єктив: f = 2,8 мм (кут огляду 114 °); Запис: 1920 x 1080 - 25 к / с; ІЧ-
підсвічування до 30 м. IP67; PoE, IK10. DS-2CD2121G0-IS (2.8 мм) 0

№ Навчання, інсталяція ПЗ, інтеграція ПЗ та впровадження системи К-ть Постачальник
1Навчання по робіт з програмним забезпеченням АС "Школа" 5
2 Інсталяція програмного забезпечення 5
3 Інтеграція програмного забезпечення та впровадження системи 1

№ Дозвільна документація К-ть Постачальник

1
Проект МНСУ з експертизою

1



Учасники проекту та відповідальність

ПрАТ «НД І ПІТ» ТОВ «КС-МЕХАТРОНІКС» Регіональний партнер проекту

1. Відповідає за договірні відносини та 
комунікації з замовниками -
(представниками шкіл та місцевої влади, 
меценатами (в залежності від бізнес 
моделі проекту).

2. Здійснює поставку, монтаж та 
налагодження необхідного обладнання.

3. Виконує інсталяцію та первинне 
налаштування програмного
забезпечення.

4. Замовляє та передає замовнику 
учнівські картки - перепустки.

5. Технічна та сервісна підтримка, 
передбачені договорами на технічне 
обслуговування та ремонт.

1. Відповідає за дистанційне 
налаштування інтеграції АС «Школа» / 
СКД STOP-Net 4.0.

2. Здійснює програмування 
маршрутизатора (Mikrotik) та супутні 
налаштування.

3. Виготовляє перепустки та імпортує їх 
UID в систему. Адмініструє та здійснює 
перевипуск карток в подальшому.

4. Підключає та адмініструє 
інформаційні сервіси:

- «Моя освіта»

- «Абітурієнт»

- SMS/Email сповіщення батьків,

учнів

5. Виконує проект МНСУ з експертизою.

6. Дистанційне навчання замовника,  
запуску системи в експлуатацію.

1. Виготовляє та постачає обладнання 
СКУД STOP-Net 4.0, Турнікети ФОРМА, 
огородження та дверне обладнання 
effeff.

2. Допомагає в проектуванні системи та 
здійснює технічну консультацію.

3. Забезпечує гарантійне та 
післягарантійне зобов’язання перед 
Регіональним партнером.

4. Бере участь в координуванні проекту 
та комунікації з учасниками.



Порядок реалізації проекту

Розробляється попередня проектна документація, в бюджет місцевих органів 
влади закладаються відповідні кошти

Обґрунтування та бюджетування 
попереднього проекту

Відповідно до тендерної процедури проводяться торги й оформлення необхідних 
документів на реалізацію проекту

На об'єкти замовника поставляється необхідне обладнання та програмне 
забезпечення

Спеціалісти встановлюють турнікети, огорожу, обладнання СКУД, відеокамери, 
мережеве обладнання, інсталюють ПЗ та налаштовують зв’язок

Запуск системи, навчання користувачів, підписання відповідних актів введення в 
експлуатацію

Взяття системи на технічне обслуговування. Надається технічна підтримка, 
Проводяться регламентні роботи, оперативно усуваються несправності

Монтажні та
пусконалагоджувальні роботи

Постачання персоналізованих перепусток, завантаження та налагодження 
системи, інтеграція з хмарними сервісами, підключення батьків до послуг

Подальша безперебійна підтримка 
системи

Проведення тендеру та 
оформлення договірних відносин

Закупівля та поставка програмно-
апаратних засобів проекту

Постачання карток - перепусток і 
запуск інформаційних сервісів проекту

Навчання користувачів та здача 
системи в експлуатацію



Можливі бізнес моделі

Реалізація проекту за Рахунок бюджетних 
коштів та підтримки місцевої влади. 
Найбільш популярна модель. Реалізовано 
близько 100 шкіл в різних містах

Регіональні цільові 
програми

Громадяни пропонують проект. Відбувається 
голосування. Підтриманий проект 
фінансується з місцевого бюджету

У впроваджені беруть участь батьківські 
комітети, адміністрація школи. 
Фінансування відбувається з 
благодійних фондів

Модель розробляється індивідуально. 
Вимагає під’єднання додаткових учасників 
проекту - банку (напр. кредитних коштів)

Благодійні 
шкільні 
фонди

Бюджет 
участі

Запуск за 
рахунок 

абонентської 
плати



Успішні проекти

Систему успішно використовують найбільш прогресивні школи, в яких батьки вже відчувають захищеність дітей

Дніпро

• Школа №28

• Школа №31

• Школа №91

• Школа №21

• Школа №58

• Інші.

Київ

• Школа №196

• Школа №144

• Школа №177

• Технічний ліцей

• Гімназія «Введенська»

• Інші.

Обухів

• Школа №1

• Школа №2

• Школа №3

• Школа №4

• Школа №5

• Школа ім. Мельника

Васильків

• Школа №2

• Школа №7

• Школа "Престиж"

• Школа "Успіх"

Регіональні 
цільові програми

Благодійні 
шкільні фонди



bezpeka.osvita.net

my.osvita.net

school.osvita.net

zno.osvita.net

Сайт системи безпеки і автоматизації 
навчальних закладів STOP-Net / АС “Школа“

www.ndipit.com.ua www.card-sys.com

bezpeka.osvita.net
my.osvita.net
school.osvita.net
zno.osvita.net
http://www.ndipit.com.ua/
https://www.card-sys.com/

