ProxerSafe – intelligens kulcs- és értéktárolók
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KeySafe Lock
dugós kulcsszekrények (KSL család)

A KeySafe Lock olyan biztonsági kulcsszekrény, amelyek csak személyre szóló RFID proximity kártyával,
jeladóval és/vagy PIN kóddal, vagy opcionálisan ujjlenyomat-azonosítással nyithatók. Az intelligens
kulcsszekrények nem engedik elvinni a kulcsokat, csak annak, aki arra a kulcsra abban az időpontban
jogosultsággal bír.
Alapkivitelben a dugós kulcsszekrény azonosítja a személyt is és a kulcsot is. Ezzel megvalósíthatók olyan
szolgáltatások, mint a kulcskeresés, kulcsfoglalás, kulcsletiltás, vissza nem hozott kulcsokra riasztás, épületből
való távozás letiltása stb.
A KSL család tagjai távoli gépen futó ProxerNet szoftver KeySafe moduljával vagy a ProxerSafe Web Access
szolgáltatással teljeskörűen menedzselhetők, de hálózat hiányában
vagy szakadás esetén a beépített
érintőképernyős PC-n keresztül is.
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Jellemzők
• RFID, PIN kódos, opcionálisan biometrikus azonosítás (RFID kártya, kulcstartó tag, NFC-képes okostelefon,
ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerő stb.)
• Automatikusan reteszelő, számozott kulcshüvelyek
• RFID technológiával egyedileg azonosított kulcsdugók
• A jogosultság kulcsonként
megvonható, akár távolról is

és

felhasználónként

adható,

• Kulcstárolási kapacitás: akár több száz (egyedi igények alapján)
• Ajtónyitásokat, kulcsforgalmat naplózza
• Jogosultság akár adott időperiódusra is megadható
• Online-offline kommunikáció: önmagában, stand alone módban is működőképes, a beépített érintőképernyős
ipari PC-ről és/vagy a távoli, hálózati PC-n futó ProxerNet szoftverből vagy a ProxerSafe Web Accessen
keresztül programozható, lekérdezhető
• Többszekrényes kulcsmenedzsment, hálózatba kötött eszközök rendszerszintű kezelése
• Magyar, angol, svéd, finn és arab nyelven elérhető, de egyéb nyelvekre is lefordítható (egyedi ajánlat szerint)
• Kulcsfoglalási funkció, kulcskeresési funkció
• Autókulcsok esetén kilométeróra-állás megadását kérheti a szoftver
• Biztonsági üvegajtó
• Modulárisan bővíthető. A szekrény kulcstároló kapacitása igény szerint, 8-as, 16-os modulokban rendelhető
• Acél ház, beltéri kivitel, porszórt bevonattal RAL7035 színben. Elérhető kültéri, szálcsiszolt rozsdamentes acél
szekrény IP65 védettséggel, vagy akár páncélszekrénybe beépített változat is.

Opciók
•

A megrendelő meglevő kártyáival is nyitható lehet az ajtó, illetve a megrendelő olvasója integrálható
(egyeztetés szükséges)

•

WiFi kommunikáció

•

Vandálbiztos, krimpelhető kulcskarika

•

SMS riasztás az időhatáron túli kulcsbirtoklásról

•

Email értesítők a mozgásadatokról

•

Alkoholszonda integrálása – gépjárműkulcsok csak
negatív eredmény esetén vehetők fel

•

Riasztó, tűzvédelmi rendszerrel integrálás

•

Beléptetőrendszerbe integrálás: kilépési jogosultság
engedélyezése csak akkor, ha leadta az összes
kulcsot

•

Teli fémajtó az alapértelmezett üvegbetétes ajtó
helyett, vagy akár ajtó nélküli kivitel

•

Kültéri szálcsiszolt acél kivitel, esővédő tető

•

Több szekrény sorolható, a rendszer később is bővíthető
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