
A ProxerSafe rendszer feladata kulcsok, eszközök, 
műszerek, szerszámok, dokumentumok felügyelt, 
jogosultsághoz kötött és online követett kezelése, 
tárolása.
Ha csak kulcsok őrzése a feladat, akkor a dugós 
kulcsszekrény-rendszer a legkedvezőbb választás. 
Ha kulcsdobozok, mobileszközök, dokumentumok, 
értéktárgyak, szerszámok, alkatrészek őrzése a 
feladat, akkor a rekeszes értéktároló a jó választás. 
Tárolás közben az eszközök töltése is lehetséges.

A szekrények belépőkártyával (RFID), PIN kóddal, és/
vagy biometrikus azonosítással nyithatóak.
Ha az intelligens funkciókat az erőszakos támadások 
ellen védelmet nyújtó biztonságos értékőrzéssel 
is ki akarjuk egészíteni, akkor a minősített 
páncélszekrényekbe épített ProxerSafe Security 
rendszert alkalmazzuk. 

A KeySafe® Lock dugós kulcsszekrény egyesével 
lezárja a kulcsokat, és nem engedi elvinni, csak 
annak, akinek az adott kulcsra jogosultsága van. 
Felügyelheti, naplózhatja, hogy ki, mikor, melyik 
kulcsokat viszi el és hozza vissza. A kulcsszekrények 
távolról lekérdezhetőek, me nedzsel he tő ek, épület
felügyeleti rendszerbe integrálhatóak, de offline 
működésre is képesek.

OKOS 
KULCSTÁROLÓ 
RENDSZEREK

Hogyan tudom könnyen és biztonságosan  
kezelni a céges autók kulcsait?
Tudom-e akár több száz helyiség kulcsát  
állandó portai felügyelet nélkül menedzselni?
Kinél van a raktár kulcsa?  
Ki használta utoljára a targoncát?
Lefoglalhatom a tárgyaló kulcsát adott időre?

ProxerSafe®



JELLEMZÓ́K
• A szekrény kizárólag jogosult RFID kártyával, 

azonosítóval, PIN kóddal, opcionálisan bio met ri ku-
san nyitható.

• A jogosultság kulcsonként adható, megvonható, 
akár  távolról is; jogosultság nélkül kulcs nem  
vihető el.

• Távolról lekérdezhető, naplózható, fel prog ra moz
ható a ProxerSafe Webaccess interfésszel.

• Többszekrényes kulcsmenedzsment, akár or szá
gos hálózat rendszerszintű kezelése.

• Hálózati szakadás esetén is működőképes a 
beépí tett  ipari számítógép segítségével (offline 
működés).

• Kulcskeresés funkció: Hol van a hármas raktár 
kulcsa? Ebben a szekrényben melyik pozíción? 
A hálózat másik szekrényében? Kinél?

• Ajtónyitási, kulcsfelvételi napló, foglalási in for má
ciók megtekinthetők a képernyőn.

• Személyazonosításkor név, akár igazolványkép 
megjelenítése.

• Riasztások beállíthatóak.
• Beléptetővel integrálva: nem engedi távozni a 

dolgozót, ha kulcs van nála.
• Tűzjelző rendszerbe köthető.
• MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) termék

megfelelőségi ajánlás.
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Csak az a kulcs vehető fel, amihez  
jogosultsága van a felhasználónak.

Követhető,  hogy ki, mikor nyitotta  
a szekrényt, melyik kulcsot vitte el  
és hozta vissza.




