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Intelligens kulcs- és értéktárolók 

Autóbérlés automatával 
 

Irodai órák után is, személyes jelenlét nélkül átadható gépjárműkulcsokkal, dokumentumokkal jelentősen 

csökkentheti ráfordítását, és bővítheti a szolgáltatásainak igénybe vehetőségét. Kulcskezelő rendszereink 

időponttól, napszaktól függetlenül biztonságosan kezelik a bérautók kulcsait: átadják a jogosult ügyfeleknek 

a kulcsokat, és opcionálisan az autók okmányait. (pl. forgalmi engedély, biztosítási igazolás, számla). Ugyanígy 

a visszahozott kulcsokat és okmányokat átveszik és őrzik. 

A jogosultságot az ügyfél pl. smsben, weboldalon keresztül vagy emailben kapott kód beütésével, és/vagy 

személyes PIN azonosítással, illetve RFID bérlőkártya beolvasásával igazolja.  

Az eszközök naplózzák az eseményeket, a napló akár távoli számítógépen is elérhető. 

 

Javasolt felhasználási módok: 

A. Számozott acél rekeszekben helyezzük el a kulcsokat, (és 

ha kell okmányokat.) Az ügyfelek beütik a PIN kódot, amire 

rekeszük ajtaja kipattan, és a tartalmát elvihetik. A napló 

rögzíti, hogy ki, mikor nyitotta ki melyik rekeszt. A rekesz 

tartalmát nem ellenőrizzük. (pl. ProxerSafe Box 16) 

B. A számozott acél rekeszeken belül RFID olvasó kap 

helyet, a beletett kulcsnak pedig van RFID azonosítója. Így 

a napló azt is rögzíti, hogy ki, mikor, melyik kulcscsomót vitte 

el, vagy hozta vissza. 

C. Ennél a módszernél nincsenek rekeszek. A kulcscsomó 

része egy RFID kulcsdugó, vandálbiztos kulcskarikával 

rögzítve (pl. KeySafe Lock 32). Az eszközben mindegyik 

kulcshely tartalmaz RFID olvasót a kulcsdugók 

azonosítására. Az intelligens kulcsszekrények nem engedik 

elvinni a kulcsokat, csak annak, aki arra a kulcsra abban 

az időpontban jogosultsággal bír. A napló azt is rögzíti, 

hogy ki mikor melyik kulcscsomót vitte el, vagy hozta 

vissza.  

 

Ha a kulcscsomón kívül mást pl. okmányt is át akarunk adni, 

akkor a rekeszes automatákat javasoljuk, (A és B változat). 

Ha csak kulcscsomók kiadása / átvétele a feladat, akkor a 

dugós kulcsszekrény (C változat) lehet a jó választás. 

Az kulcstároló automaták 8-1024-ig terjedő méretben, fali, 

vagy földön álló kivitelben, beltéri, kültéri vagy sivatagi 

körülményekre kialakított, akár vandálbiztos acél házban 

készülnek. 

 

Ha csak a kulcsok visszavétele a feladat, RFID azonosítású 

bedobó csúszda is használható, ahol a bedobónyílás az 

épületen kívül, a tárolás belül, egy zárt közös tárolóban 

történik. 
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