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A ProxerSafe rendszer feladata kulcsok, eszközök, műszerek, szerszámok,
dokumentumok biztonságos őrzése, felügyelt, jogosultsághoz kötött és online
követett kezelése.
Ha eszközök, kulcscsomók, igazolványok, mobiltelefonok értéktárgyak őrzése
a feladat, akkor a fiókos vagy az ajtós, rekeszes tároló a jó választás.
Nagyobb tárgyak őrzésére a szekrény nagyméretű fiókokkal, rekeszekkel is
készül.
A ProxerSafe Drawer és Box tárolók fali vagy álló szekrényekbe építve
kerülnek telepítésre, standard 19 colos rackszekrény méretet követve; de más méretezésben is
rendelhetőek.
Ez a termékünk XS méretű (W84 x H50 x D100 mm) fiókokat tartalmaz, de biztonságos értéktároló
szekrényeinket más fiókmérettel és fiókszámmal is megrendelheti, sőt, egy szekrényen belül is lehetséges
a fiókok, rekeszek, kulcshelyek variálása típusban és méretben is.
A termék beépített érintőképernyős PC-t tartalmaz, mellyel hálózati szakadás esetén is biztosítható a
folyamatos működés.
Felépítés és működés:


A ProxerSafe Drawer egy letisztult, formatervezett házban,
falra szerelhető formában készül; de álló rackszekrénybe vagy
akár minősített páncélszekrénybe is szerelhető.



Az azonosítás és jogosultságvizsgálat után a lezárt fiók
kipattan.



A speciális feladatokra is könnyen fejleszthető: pl. az
érintőképernyőn tetszőleges nyomógombok definiálhatók, és a
terminál akár interaktív programokkal, képekkel támogathatja
az adatrögzítést.



XS méretű fiókokat tartalmaz: W84 x H50 x D100 mm (ahol W a szélességet, H a magasságot és D
a mélységet jelöli)

Jellemzők:


Intelligens biztonsági szekrény eszközök, műszerek, szerszámok,
dokumentumok, kulcsok és dokumentációk biztonságos őrzésére,
felügyelt, jogosultsághoz kötött és online követett kezelésére



RFID transzponderes automatikusan reteszelő kulcstároló
(Opcionálisan a megrendelő meglevő kártyáival is nyitható lehet az
ajtó)



A kulcsszekrény csak jogosultsággal rendelkező személy számára
nyitható
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A jogosultság fiókonként/ rekeszenként adható, megvonható (például adott felhasználó csak
megnevezett fiókhoz férhet hozzá)



Online-offline kommunikáció lehetséges (önmagában is működőképes, a beépített érintőképernyős
ipari PC-ről és/vagy a távoli, hálózati PC-n futó ProxerNet szoftverből felprogramozható,
vezérelhető, lekérdezhető)



Jogosultságkezelés akár interneten keresztül, távolról



Rögzíthető, lekérdezhető adatok, naplózás: ki, mikor nyitotta a szekrényt, melyik fiókot, rekeszt



Számozott fiókok/rekeszek



Gazdaságos beltéri kivitel, statikus porszórt bevonatú nemesacél szekrény RAL7035 színben



A program magyar, angol, svéd, finn és arab nyelven elérhető (érintőképernyő és a ProxerNet
szoftver modul nyelve is), de egyéb nyelvekre is lefordítható (egyedi ajánlattétel szerint)

Opciók:


Azonosítás, nyitás ujjlenyomattal, PIN-nel



Mobileszközök őrzés közbeni töltése beépített USB
töltővel



Foglaltságjelzés infravörös optikával



Foglaltságjelzés súly érzékelővel



Wi-Fi kapcsolat az alapértelmezett Ethernet interfész
mellett



Beépíthető a 19”-os racktornyokba és minősített páncélszekrényekbe



Egy szekrényen belül különböző méretű rekeszekkel, illetve dugós kulcstárolókkal és fiókokkal
kombinálható



Szálcsiszolt rozsdamentes acél külső a porszórt kivitel helyett
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