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ProxerSafe kulcs- és értéktároló család 

Intelligens kulcskezelő rendszer 

ProxerSafe Mini 8K-H-Ø 
 

ProxerSafe Mini 8K-H-0 

Intelligens, kisméretű kulcsszekrény 8 kulcsnak, 8 RFID 

kulcsdugóval, elektromechanikus reteszeléssel, 

érintőképernyős ipari számítógéppel. Az 

érintőképernyőt tartalmazó, elektronikus 

zárszerkezettel nyitható ajtó mögé rejtve találhatóak a 

kulcshelyek. 

 

Funkció  

A ProxerSafe Mini 8K-H-0 kulcsszekrény csak PIN 

kóddal nyitható. Az intelligens kulcsszekrények nem 

engedik elvinni a kulcsokat, csak annak, aki arra a 

kulcsra jogosultsággal bír. 

Alapkivitelben a dugós kulcsszekrény azonosítja a 

személyt is és a kulcsot is. Ezzel megvalósíthatók a kulcsazonosítással elérhető szolgáltatások: 

kulcskeresés, kulcsfoglalás, kulcsletiltás stb. 

 

Jellemzők 

• Offline/ online működés 

• Ethernet kapcsolat 

• Porszórt acél ház 

• Érintőképernyő mögé rejtett ajtó (H) 

• RFID olvasó nélkül, csak PIN-nel nyitható (0) 

• Beltéri kivitel 

• Szünetmentes tápegység. 

• A kulcsszekrény beépített ipari számítógépén a ProxerNet 

KeySafe szoftver KCS modulja fut 

 

Opciók 

• WiFi kommunikáció,  

• RFID olvasó 

• Félültéri kivitel is kérhető (esővédő tető alá helyezhető). 

• Vandálbiztos kulcskarikák (használata javasolt) 

http://www.procontrol.hu/
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ProxerSafe kulcs- és értéktároló család 

• Kiegészítő szekrénnyel (slave szekrény) 16 kulcshelyesre bővítés  

A beépített ipari számítógép szoftvere (GUI) által nyújtott szolgáltatások  

• Önálló (stand-alone) működés, számítógépes hálózati kapcsolat megszűnése, megszakadása esetén is 

zavartalan offline működés 

• Kulcskeresés funkció (Hol van a tárgyaló kulcsa? Kinél? Ki vette fel utoljára a keresett kulcsot?) 

• Személyazonosításkor név, akár igazolványkép megjelenítése 

• Rendszergazdai hozzáféréssel:  

o Új felhasználók és kulcsfelvételi jogosultságok felvehetők, illetve módosíthatók az 

érintőképernyőn 

o Új PIN kódok kiadhatók 

o Ajtónyitási, kulcsfelvételi napló, előjegyzett foglalási információk megtekinthetők a képernyőn 

További extra funkciókért (pl. foglalások, riasztások, többszekrényes kezelés), a napló távolról 

lekérdezéséért, és a fenti funkciók kényelmesebb, távoli kezelhetőségéért rendeljen ProxerNet számítógépes 

szoftvert. 

 

ProxerNet software – KeySafe modul 

• Számítógépes szoftver, melyet az Etherneten - opcionálisan WiFi-n kapcsolódó szekrény 

menedzselhető 

• Több szekrényes kulcsmenedzsment, Ethernet hálózatba kötött eszközök rendszer szintű kezelése 

• A beépített ipari számítógép szoftvere (GUI) minden funkciója elérhető kényelmesen, távolról, szűrhető, 

exportálható kezelőfelülettel 

• Kulcskeresés funkció működik a hálózat szekrényei között is 

• A ProxerNet többi moduljával (pl. beléptető, munkaidő stb.) képes együttműködni 

• A napló lekérdezhető, szűrhető, exportálható   

• Extra menedzsment funkciók pl., amik a beépített számítógépen nem elérhetőek: 

o Előjegyzett foglalások felvehetők pl. 10-én 8-16h foglalom a tárgyaló kulcsát (Más nem veheti 

fel akkor, még ha jogosult is) 

o Riasztások (emailben, opcionálisan SMS-ben) beállítása: pl., ha nem hozzák időben vissza 

a kulcsot 

o Adatbázis import, pl. dolgozói adatbázis és meglevő kártyaszámok feltöltése az eszközbe 

induláskor 

• Működési beállítások, pl. autókulcs leadásakor kilométerállás bekérése stb. 

http://www.procontrol.hu/

