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Hardmeier OÜ on tootnud läbipääsu- ja valvesüsteeme alates
1994. aastast. Meie süsteeme on paigaldatud üle maailma enam
riistvara ning tarkvara on toodetud kooskõlas kõrgeimate kvaliteedi
tagamise standarditega.

mitmekülgne müügijärgne teenindus. Arendusosakond pöörab

FoxSec Süsteemid ja lahendused

WEB

FoxSec WEB on MS SQLil põhinev veebilahendus. See tarkvara on mugav keskkond
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paljusid erinevaid administraatori ja kasutaja õigusi. WEB võimaldab mitme kontroll-

NET+
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FoxSec NET+ on integreeritud valve- ja läbipääsusüsteem. See terviklik
äärmiselt töökindel ja usaldusväärne läbipääsu- ja valvesüsteem suudab
hallata reaalajas 20 tsentraalset juhtpaneeli ja piiramatul arvul uksi

LITE+
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FoxSec Lite+ on FoxSec NET+ süsteemi põhjal välja töötatud soodne integreeritud valve- ja läbipääsusüsteemi versioon. Lite+ süsteemi FS9010 juhtpaneelid on täielikult ühilduvad NET+ süsteemi FS9000 juhtpaneelidega

1850
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FoxSec 1850 süsteem on kuni nelja kaugjuhitava alamsüsteemiga lokaalne
intelligentne läbipääsusüsteem

Integreerimine ja FoxSec® muud lahendused
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FoxSec WEB Tarkvara
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FS9131 sidemoodulil
põhinev läbipääsusüsteem

FoxSec
WEB CLOUD

• Ühildub kõigi FoxSec® süsteemide (FoxSec 9000, FoxSec 9010 ja FoxSec 1850)
riistvaraga
• FoxSec® pilveteenus. Tarkvara installeerimine kliendi serverisse ei ole enam
vajalik. Nüüd saab oma valdustes süsteemide andmed hoiustada FoxSec®
pilveteenuses
• FoxSec WEB võimaldab koondada ühte tarkvarasse erinevaid süsteeme,
• FoxSec WEB võimaldab määrata administraatoritele erinevaid õigusi.
Peaadministraator seadistab administraatorite hierarhia.

FS9002BN keskseadmel

oma volituste piires, mille määrab kindlaks peaadministraator.
• Ühele kasutajale saab määrata mitu lubade gruppi

valvesüsteem

isik saab süsteemi oma
õigusi ise hallata

kindlakstegemist

FS9002 keskseadmel
valvesüsteem

FS9010 keskseadmel
põhinev valvesüsteem
väikese ja keskmise
suurusega hoonetele

FoxSec WEB
FoxSec WEB on MS SQLi andmebaasil põhinev tarkvara. FoxSec WEB
on mugav keskkond läbipääsusüsteemi administreerimiseks

FS9002 keskseadmel
valvesüsteem

See võimaldab kasutajal seadistada erinevaid administreerimise

osa ise administreerida. FoxSec WEBil on kasutaja kõigi vajaduste
rahuldamiseks ka mitmed täiendavad tarkvara ja riistvara moodulid,
integreerimise moodul jne.
FoxSec WEB kõrvaldab FoxSec® süsteemide varasemad piirangud,
võimaldades nüüd koondada ühte keskkonda kokku mis tahes
erinevate FoxSec® toodete süsteemid.

FoxSec Net+ Süsteem

FS9002 KESKSEADE

uksekontrolleritest

x2

ja uksekontrolleritele

LÄBIPÄÄSUKONTROLLERID
FS7301/FS7302 UKSEKONTROLLERID
• Üks uks (kaks lugejat) või kaks ust (neli lugejat)
sündmust kontrolleri mälus
• 1 või 2 programmeeritavat releeväljundit
• 2 või 4 Wiegand sisendit
• Kaardi edasiandmise tõkestamise funktsioon
ja üle 50 muu erifunktsiooni
•
•
•
•

Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
Toiteplokk 12VDC, 2A/3A
Lukk 12VDC/24VDC
Akukontroll

FS7302ECO UKSEKONTROLLER
• 2 ust, kuni 4 lugejat
•
•
•
•
•

sündmust kontrolleri mälus
4 Wiegand sisendit (neli 26-bit Wiegand sisendit)
2 täiendavat programmeeritavat releeväljundit
Toitepinge 12VDC
Reaalajakell
10 ajakava ukse kohta

FS8301/FS8302 UKSEKONTROLLERID
• Üks uks (kaks lugejat) või kaks ust (neli lugejat)
sündmust kontrolleri mälus
• 1 või 2 programmeeritavat releeväljundit
• 2 või 4 Wiegand sisendit
• Kaardi edasiandmise tõkestamise funktsioon
ja üle 50 muu erifunktsiooni
•
•
•
•

FS9108/2 JA FS9108/8 LAIENDUSMOODULID
• 8 tsooni sisendit
• 2 või 8 programmeeritavat releeväljundit
• Toitepinge 12VDC
• Reguleeritav EOL (liinilõpu takistus)
FS9216/2 JA FS9216/8 LAIENDUSMOODULID
• 16 tsooni sisendit
• 2 või 8 programmeeritavat releeväljundit
•
•
•
•

Reguleeritav EOL (liinilõpu takistus)
Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
Toiteplokk 12VDC, 0,5A
Akukontroll

FS9316/2 AND FS9316/8 LAIENDUSMOODULID
• 16 tsooni sisendit
• 2 või 8 releeväljundit
• Kuni 20 km pikkune valguskiudkaabliga andmesideliin
• 12V anduri toiteväljund koos lühisekaitsega
• Kuni 10 m juhtme pikkusega temperatuurianduri sisend
• Summer mooduli lihtsaks tuvastamiseks
• Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
• Aku oleku ja rikke indikatsioon
• Reservtoiteaku test ja polaarsuse vahetuse kaitse
koos vastava indikatsiooniga
• Toiteplokk 12VDC, 0,5A

Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
Toiteplokk 12VDC, 2A/3A
Lukk 12VDC/24VDC
Akukontroll

FS7311/FS8311 TURNIKEEKONTROLLERID
• Kuni 1850 või 7600 kaardikasutajat
• 2 programmeeritavat releeväljundit
• 2 Wiegand sisendit
• Kaardi edasiandmise tõkestamise funktsioon
• Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
• Toiteplokk 12VDC, 2A
• Akukontroll
FS6300IO/8 JA FS6300IO/16
LIFTIKONTROLLERID
• 8 või 16 korrust
• Kuni 1850 või 7600 kaardikasutajat
• 1 Wiegand sisend
• Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
• Toiteplokk 12VDC, 2A
• Akukontroll

FS7301/FS7302 JA 8301/8302

SÕRMISTIKUD JA TÖÖAJAARVESTUSREGISTRAATORID
FS9501/FS9502 OLED SÕRMISTIKUD

FOXSEC WEB RAKENDUS

TARVIKUD
FS9131 SIDEMOODUL

FS9100/8 VÄLJUNDMOODUL

FS9100/8.8 VÄLJUNDI LAIENDUSMOODUL

FS9135 LIINIVÕIMENDI / ISOLAATOR

FS6100IO/8 LIFTIMOODUL

FoxSec Lite+ Süsteem

FoxSec Lite+ on integreeritud läbipääsu- ja valvesüsteem. FS9010 keskseadme juhtpaneelil on 16 tsooni,

Kogu andmeside on süsteemi tarkvaraga krüpteeritud.

FS9010 KESKSEADE
• 16 tsooni sisendit

• FRAM ja EEPROM mälu: andmete säilitamine 10 aastat
toitekao korral
• Akukontroll

FoxSec 9010

UKSEMOODULID
FS1001 UKSEMOODUL
• 2 x 26 bit Wiegand sisendit
• 2 releeväljundit
• 1 ukseanduri sisend
• 1 uksenupu sisend
• Toitepinge 12VDC

FS1001 UKSEMOODUL

LAIENDUSMOODULID
FS9108/2 JA FS9108/8 LAIENDUSMOODUL
• 8 tsooni sisendit
• 2 või 8 programmeeritavat releeväljundit
(12V/0,5A / NO/NC)
• Toitepinge 12VDC
• Reguleeritav EOL (liinilõpu takistus)

FS9108/2 JA FS9108/8 LAIENDUSMOODUL

FS9116/0 LAIENDUSMOODUL
• 16 tsooni sisendit
• Toitepinge 12VDC
FS9216/2 JA FS9216/8 LAIENDUSMOODUL
• 16 tsooni sisendit
• 2 või 8 programmeeritavat releeväljundit
(12V/0,5A / NO/NC)
• Reguleeritav EOL (liinilõpu takistus)
• Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
• Toiteplokk 12VDC, 0,5A
• Akukontroll
FS9316/2 JA FS9316/8 LAIENDUSMOODUL
• 16 tsooni sisendit
• 2 või 8 releeväljundit
• Kuni 20 km pikkune valguskiudkaabliga andmesideliin (valikuline)
• 12V anduri toiteväljund koos lühisekaitsega
• Kuni 10 m juhtme pikkusega temperatuurianduri sisend
• Summer mooduli lihtsaks tuvastamiseks
• Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
• Aku oleku ja rikke indikatsioon
• Reservtoiteaku test ja polaarsuse vahetuse kaitse koos vastava
indikatsiooniga
• Toiteplokk 12VDC, 0,5A

FS9116/0 LAIENDUSMOODUL

FS9100/8 VÄLJUNDMOODUL

TARVIKUD
FS9100/8 VÄLJUNDMOODUL
• 8 programmeeritavat releeväljundit (24V/5A / NO/NC)
• Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
• Toitepinge 12VDC, 2,5A
• Aku laadimine
FS9135 LIINIVÕIMENDI / ISOLAATOR
• Pikendab andmesideliini kaks korda.
• Toitepinge 12VDC
• 90 x 55 x 10 mm PCB
• Kuni 240 kontakt ID kontot
• Kuni 98 ala
• Kuni 999 kasutajat

FS9140 KONTAKT ID KOMMUNIKAATOR

FoxSec Smart Pass

FoxSec Smart Pass läbipääsusüsteem on töötatud välja väikeste
ũĂŬĞƐŬŵŝƐĞƐƵƵƌƵƐĞŐĂĮƌŵĂĚĞǀĂũĂĚƵƐƚĞƌĂŚƵůĚĂŵŝƐĞŬƐ͕Ğƚ
ũćůŐŝĚĂŝŶŝŵĞƐƚĞůŝŝŬƵŵŝƐƚĞƩĞǀƁƩĞǀĂůĚƵƐƚĞƐ͘
FoxSec Smart Pass läbipääsusüsteem tagab kasutajale ülevaate
ƐĞůůĞƐƚ͕ŬĞƐ͕ŬƵƐũĂŵŝůůĂůůŝŝŐƵď͘
FoxSec Smart Pass läbipääsusüsteemi abil saab ka töötajate
ůŝŝŬƵŵŝƐƚĞƩĞǀƁƩĞƌƵƵŵŝĚĞƐũĂƚĞƌƌŝƚŽŽƌŝƵŵŝůŬŽŶƚƌŽůůŝĚĂ͕
ƌĞŐŝƐƚƌĞĞƌŝĚĂƚƂƂůĞƐĂĂďƵŵŝƐƚũĂƚƂƂůƚůĂŚŬƵŵŝƐƚũĂƚĞŚĂƉĂůũƵƐŝĚ
ŵƵŝĚƚŽŝŵŝŶŐƵŝĚ͘^ƺƐƚĞĞŵůŽŽďŝƐĞŽŵĂĂŶĚŵĞďĂĂƐŝŬƁŝŐŝ
ůŝŝŬƵŵŝƐƚĞŬŽŚƚĂ͘^ĞĞǀƁŝŵĂůĚĂďŬĂƐƵƚĂũĂůƐĂĂĚĂƺŬƐŝŬĂƐũĂůŝŬŬĞ
ƐƚĂƟƐƟůŝƐŝĂŶĚŵĞŝĚŬĂĂƌĚŝŬĂƐƵƚĂũĂƚĞŬŽŚƚĂũĂŐĞŶĞƌĞĞƌŝĚĂ
ŵŝƚŵĞŝĚĂƌƵĂŶĚĞŝĚƐĂĂĚƵĚĂŶĚŵĞƚĞůƉƁŚũĂů͘
^ŝŚƚƌƺŚŵĂŐĂĂƌǀĞƐƚĂĚĞƐǀƁŝď&Žǆ^ĞĐ^ŵĂƌƚWĂƐƐ
läbipääsusüsteemil olla kuni 1850 kasutajat ja 50 erinevat
ƉććƐƵƉƵŶŬƟũĂͬǀƁŝůŝŌŝ͘^ƺƐƚĞĞŵŝƉĂŝŶĚůŝŬƺůĞƐĞŚŝƚƵƐ
ǀƁŝŵĂůĚĂďŚĂůůĂƚĂŬƵŶŝŶĞůũĂƉććƐƵƉƵŶŬƟĞƌŝŶĞǀĂƚĞƐ
ŐĞŽŐƌĂĂĮůŝƐƚĞƐĂƐƵŬŽŚƚĂĚĞƐ͘
sĂƐƚĂǀĂůƚŬůŝĞŶĚŝǀĂũĂĚƵƐƚĞůĞƐĂĂďƐĞĂĚŝƐƚĂĚĂŬƁŝŬƉććƐƵƉƵŶŬƟĚ
Ŷŝŝ͕ĞƚŶĞĞĚŽŶŬĂĂƌĚŝůƵŐĞũĂŐĂŬŽŶƚƌŽůůŝƚĂǀĂĚŬĂƐƺŚĞůƚǀƁŝ
ŵƁůĞŵĂůƚƉŽŽůƚ͘ŬƐƉůƵĂƚĂƚƐŝŽŽŶŝŬćŝŐƵƐƐĂĂďƐƺƐƚĞĞŵŝŬĂƵƵƐŝ
ƉććƐƵƉƵŶŬƚĞůŝƐĂĚĂƚĂŐĂŵĂŬƐĂƌĞŶĞǀĂƚĞůĞĞƩĞǀƁƚĞƚĞůĞƉŝĚĞǀĂůƚ
ŬĂƐǀĂǀĂůćďŝƉććƐƵŬŽŶƚƌŽůůŝǀĂũĂĚƵƐĞ͘
&Žǆ^ĞĐ^ŵĂƌƚWĂƐƐůćďŝƉććƐƵŬŽŶƚƌŽůůĞƌŝƚŽŶůŝŚƚŶĞŝŶƚĞŐƌĞĞƌŝĚĂ
ƵŬƐĞĨŽŶŽůƵŬƵũĂǀĂůǀĞƐƺƐƚĞĞŵŝĚĞŐĂ͕ůŝŌŝũĂǀćƌĂǀĂ
ĂƵƚŽŵĂĂƟŬĂŐĂũĂŵƵƵĚĞƐĂƌŶĂƐƚĞƐƺƐƚĞĞŵŝĚĞŐĂ͘








 

 
 

 
 

  
 





ADP4 LAN SIDEMOODUL
• Kuni 31 uksekontrollerit
ͻ >ŝŝŐƉŝŶŐĞŬĂŝƚƐĞ

FS7302ECO UKSEKONTROLLER
ͻ ϮƵƐƚ͕ŬƵŶŝϰůƵŐĞũĂƚ
ͻ <ƵŶŝϭϴϱϬŬĂĂƌĚŝŬĂƐƵƚĂũĂƚũĂϮϬϬϬŚŝůũƵƟƐƚƐƺŶĚŵƵƐƚ
kontrolleri mälus
ͻ ϰtŝĞŐĂŶĚƐŝƐĞŶĚŝƚ;ŶĞůŝϮϲͲďŝƚtŝĞŐĂŶĚƐŝƐĞŶĚŝƚͿ
• 2 täiendavat programmeeritavat releeväljundit
• Toitepinge 12VDC
• Reaalajakell
ͻ ϭϬĂũĂŬĂǀĂƵŬƐĞŬŽŚƚĂ
ͻ <ĂĂƌĚŝƌĞǎŝŝŵ͕ŬĂĂƌĚŝнW/EƌĞǎŝŝŵ͕ůƵŬƵƐƚĂƚƵĚƌĞǎŝŝŵ͕
 ĂǀĂƚƵĚƌĞǎŝŝŵ͕ĂŝŶƵůƚW/EƌĞǎŝŝŵ

FS7311/FS8311 TURNIKEEKONTROLLERID
ͻ ^/^ED/Eͬs >:hD/E
ͻ <ƵŶŝϭϴϱϬǀƁŝϳϲϬϬŬĂĂƌĚŝŬĂƐƵƚĂũĂƚũĂ
ϮϬϬϬŚŝůũƵƟƐƚƐƺŶĚŵƵƐƚŬŽŶƚƌŽůůĞƌŝŵćůƵƐ
• 2 programmeeritavat releeväljundit
• 2 Wiegand sisendit
ͻ <ĂĂƌĚŝĞĚĂƐŝĂŶĚŵŝƐĞƚƁŬĞƐƚĂŵŝƐĞĨƵŶŬƚƐŝŽŽŶ
ͻ KƉƟůŝŶĞŝƐŽůĂƚƐŝŽŽŶ
ͻ DĞƚĂůůŬŽƌƉƵƐϮϵϬǆϮϴϬǆϴϬŵŵ
ͻ dŽŝƚĞƉůŽŬŬϭϮs͕Ϯ
ͻ ŬƵŬŽŶƚƌŽůů

FS7301/FS7302 UKSEKONTROLLER
ͻ mŬƐƵŬƐ;ŬĂŬƐůƵŐĞũĂƚͿǀƁŝŬĂŬƐƵƐƚ;ŶĞůŝůƵŐĞũĂƚͿ
ͻ <ƵŶŝϭϴϱϬŬĂĂƌĚŝŬĂƐƵƚĂũĂƚũĂϮϬϬϬŚŝůũƵƟƐƚƐƺŶĚŵƵƐƚ
kontrolleri mälus
ͻ ϭǀƁŝϮƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƌŝƚĂǀĂƚƌĞůĞĞǀćůũƵŶĚŝƚ
ͻ ϮǀƁŝϰtŝĞŐĂŶĚƐŝƐĞŶĚŝƚ
ͻ <ĂĂƌĚŝĞĚĂƐŝĂŶĚŵŝƐĞƚƁŬĞƐƚĂŵŝƐĞĨƵŶŬƚƐŝŽŽŶ
ja üle 50 muu erifunktsiooni
ͻ KƉƟůŝŶĞŝƐŽůĂƚƐŝŽŽŶ
ͻ DĞƚĂůůŬŽƌƉƵƐϮϵϬǆϮϴϬǆϴϬŵŵ
ͻ dŽŝƚĞƉůŽŬŬϭϮs͕Ϯͬϯ
ͻ >ƵŬŬϭϮsͬϮϰs
ͻ ŬƵŬŽŶƚƌŽůů

FS6300IO/8 JA FS6300IO/16
LIFTIKONTROLLERID
ͻ ϴǀƁŝϭϲŬŽƌƌƵƐƚ
ͻ <ƵŶŝϭϴϱϬǀƁŝϳϲϬϬŬĂĂƌĚŝŬĂƐƵƚĂũĂƚũĂϮϬϬϬ
 ŚŝůũƵƟƐƚƐƺŶĚŵƵƐƚŬŽŶƚƌŽůůĞƌŝŵćůƵƐ
• 1 Wiegand sisend
ͻ KƉƟůŝŶĞŝƐŽůĂƚƐŝŽŽŶ
ͻ DĞƚĂůůŬŽƌƉƵƐϮϵϬǆϮϴϬǆϴϬŵŵ
ͻ dŽŝƚĞƉůŽŬŬϭϮs͕Ϯ
ͻ ŬƵŬŽŶƚƌŽůů

FoxSec Tarkvarad

FoxSec WEB tarkvara
• Ühildub kõigi FoxSec® süsteemide (FoxSec 9000, Foxsec 9010
ja FoxSec 1850) riistvaraga
• FoxSec® pilveteenus. Tarkvara ei ole enam vaja installeerida
kliendi serverisse. Nüüd saab oma valdustes süsteemide
andmed hoiustada FoxSec® pilveteenuses
• FoxSec WEB võimaldab koondada ühte tarkvarasse erinevaid
süsteeme, millele valduste halduril on juurdepääs mis tahes
• FoxSec WEB võimaldab määrata administraatoritele erinevaid
õigusi. Peaadministraator seadistab administraatorite hierarhia.
seotud õigusi oma volituste piires, mille määrab kindlaks
peaadministraator
• Ühele kasutajale saab määrata mitu lubade gruppi
asukoha kindlakstegemist

jne

FoxSec WEB rakendus
FoxSec WEB rakendus on kasutajate mugavuse ja mobiilsuse tagamiseks

FoxSec WEB rakendus on samas kasutatav ka seinale paigaldatava

• Sobib individuaalseks või üldiseks kasutuseks
• Uste oleku vaatamise võimalus
• Uks avada (4 sekundiks)
• Juurdepääs keelatud kõigile
• Juurdepääs lubatud kõigile

• Häirete vaatamine
• Sisselogimine distantskaardiga
(valikuline. Androidile)

sisselogimisel või sellest väljalogimisel
ja kasutajale

FoxSec Tarkvarad

FoxSec Net+ Access
See on läbipääsukontrollsüsteemi haldustarkvara.
standardsed läbipääsukontrolli funktsioonid (kaardi teisele

moodulid.

FoxSec Net+ Monitoring

releemoodulite väljundeid.

FoxSec Net+ Time and A�endance
See on tööajaarvestuse tarkvaramoodul.

FoxSec CONF

FoxSec Integratsioon

• Näitab, kes on valdustes ja millal isik saabus

Integreerimine HIT VMSi tarkvaraga
• Otseesitus
• Video esitus arhiivist
• Integreerimine Hikvisioni ja Dahua NVRiga
Integreerimine Axxoni tarkvaraga
• Otseesitus
• Video esitus arhiivist

CCTV
Integratsioon

• Patareitoitel Aperio seadme saab paigaldada
enamikule mehaaniliste lukumehhanismidele
ukseni viia
saatja-vastuvõtja
• Keskkonnasõbralikum paigaldusviis ja uksi on
süsteemi lihtsam lisada

• Autode numbrimärgituvastuse integreerimine FoxSec®
läbipääsusüsteemiga
• Automaatne numbrimärgi funktsioon töötab nagu tavaline
läbipääsukaart
• Autode numbrimärgid sisestatakse tarkvarasse samal

EST

954 FOX

• Numbrituvastus toimib maailma kõigi riikide
• Tööulatus: 3,5–25 m
• Veekindel IP66 korpus

• Isiklik kapp kindlale kasutajale
• Kasutaja saab iga kord määratud ajaperioodiks
juhusliku kapi
• Kuvab info ekraanile

Impordib uusi kasutajaid ja sünkroniseerib andmeid
automaatselt personaliosakonna (LDAP või CSV) ja FoxSec®
süsteemi vahel

Kapp
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SPORDIKLUBI VÕI UJULA LÄBIPÄÄSU JA PILETISÜSTEEMI
INTEGREERIMINE (WEB/NET+/LITE+)
• Kaardilugejaid võib kasutada nii töötajatele kui külastajatele
• Kassa ja kaardilugejate vahel toimub infovahetus reaalajas
• Võimaldab kasutajal luua 10- või 30-päevaseid pääsmeid,
registreerida ennast rühmatreeningule ning administraator
saab registreeringuid ja ruumide kasutust kontrollida
• Lokaalne infoterminali võimalus

TEATRIHALDUS (WEB)
Planeerimine, infovahetus ja digitaalsed tööprotsessid kinodele,
teatritele, ooperimajadele ja kontserte korraldavatele
organisatsioonidele

BACNET PROTOKOLL
• Protokoll FoxSec® süsteemide integreerimiseks
• BACnet protokoll FoxSec keskseadmes

AUTOLOENDUR PARKLAS (NET+ / 1850)
• Näitab vabade parkimiskohtade arvu
• Võimaldab SISSE / VÄLJA registreerimist
• Sünkroniseerimine FoxSec Net+ Access tarkvara andmebaasiga
• Kasutusvaldkond: autoparkla

KOHVITASSILOENDUR (NET+ / 1850)
• Loeb joogiautomaadist iga kasutaja poolt võetud jooki
(tee, kohv, kakao jne)

PRÜGIKONTEINERI LÄBIPÄÄSUSÜSTEEM
mitmeid süsteeme

ELEKTROSTAATILISE LAENGU TESTER (NET+ / WEB)

