Vapaa avainten
hallinnasta
Älykäs järjestelmä ottaa vastuun avaintesi
saatavuudesta, seurannasta ja hallinnasta.

Experience a safer
and more open world

Keskitä avainhallintasi,
keskity olennaiseen.
Kuinka paljon yrityksessäsi käytetään aikaa ajoneuvojen,
varasto- ja huoltotilojen sekä muiden resurssien avainten
hallintaan? Seuraatko työntekijöiden tai ulkoisten toimijoiden
resurssienkäyttöä, kuten aikaa? Tiedätkö todella, kenellä avaimet
milloinkin ovat?
Sähköinen Traka21-avainkaappi keskittää avainhallintasi yhdeksi
kokonaisuudeksi, ja voit unohtaa sattumanvaraiset sopimukset
avainten luovuttamisesta ja niiden palauttamisesta. Avainkaapin
tehokkuus perustuu PIN-koodilla tapahtuvaan tunnistautumiseen.
Henkilö saa käyttöönsä juuri hänelle sallitut avaimet, jonka jälkeen
avainkaappi kertoo kenelle avaimet on luovutettu sekä milloin ne
on otettu ja palautettu.
Missä ikinä menetkin,
Traka21-avainkaappi pitää huolta
avaintesi hallinnasta, saatavuudesta
ja seurannasta – vapaudu avainten
hallinnasta ja keskity olennaiseen.

Helppo ja turvallinen

Helppo käyttää

Sähköinen Traka21-avainkaappi liittää avaimet osaksi järjestelmää
kun avain liitetään turvasinetillä yhteen iFob-lukitusankkurin
kanssa. Lukitusankkuri lukitsee siten avaimet omalle paikalleen
avainkaapissa. Käyttäjä tunnistautuu henkilökohtaisen ja
vaihdettavan PIN-koodin avulla kaapilla ja hänelle sallitut avaimet
ovat saatavilla ja vapautuvat käyttöön koskettamalla avainpaikan
numeroa kosketusnäytöllä. Käytön jälkeen esimerkiksi työvuoron
päätyttyä, käyttäjä palauttaa avaimet takaisin kaappiin.
Käyttöoikeuksien muutokset ja uusien käyttäjien lisääminen on
helppo tehdä suoraan kosketusnäytön kautta, kun käyttäjällä on
hallinnointioikeus avainkaappiin. Hallinnoija voi myös helposti
tarkastaa kenellä mitkäkin avaimet kyseisellä hetkellä ovat.
Hallinnointia ja raportointia helpottamaan on avainkaapin sisällä
USB-portti jota kautta kaapista voi ladata käyttöraportit ja sinne
voi tuoda käyttöoikeusmuutokset USB-muistitikun avulla. Kaappi
sisältää valmiin Excel-pohjan käyttöikeusmuutoksia varten.
Käyttöraportit saadaan kaapista Excel-tiedostona ja voidaan siten
siirtää tietokoneelle jatkokäsittelyä varten.

M Helppo asentaa ja käyttää
M Toimii verkkovirralla
(akkuvarmennus optiona)

Avaimet liitetään turvasinetillä iFobiin, jolla
ne lukittuvat kaappiin ja vapautuvat vain
käyttöoikeuden omaaville henkilöille.

Hakiessaan avaimia käyttäjä tunnistautuu kaappiin
omalla PIN-koodillaan.

M Stand-alone-toiminta
M 21 iFob-lukitusyksikköä RFID-teknologialla
M 5” kosketusnäyttö
M Sisäänkirjautuminen PIN-koodilla
M Täydellinen kulkurekisteri
M USB-portti kulkurekisterin ja
käyttöoikeuksien päivittämiseen
M LED-indikointi ja hälytykset
M Käyttöliittymässä
käyttäjäkohtaiset kielivalinnat

Avaimet tai avainniput ovat lukittuna kaapissa.
Vihreä LED-valo osoittaa mihin avaimiin henkilöllä
on käyttöoikeus. Punaisella LED-valolla merkityt
avaimet ovat edelleen lukittuna.

M Hätätapauksia, kuten sähkökatkoja, varten
manuaalinen oven avaus ja avaimien
vapautus (kaapin mukana toimitetaan 2
huoltoavainta)
M Vahva teräsrunko
M Seinäkiinnitys
M Korkeus 425 mm/Leveys 247 mm/
Syvyys 95 mm
M Paino noin 4 kg

Palauttaessaan avaimet käyttäjä tunnistautuu
kaappiin omalla PIN-koodillaan. Oranssi LED-valo
osoittaa oikean kohdan.

The ASSA ABLOY Group is the
global leader in access solutions.
Every day we help people feel
safe, secure and experience a
more open world.

Traka21 pieniin ja
keskisuuriin käyttökohteisiin
Traka21 käyttökohteita ovat esimerkiksi toimistot, tuotantolaitokset, hotellit,
siivousliikkeet, kiinteistönvälitysliikkeet, hoivakodit, rakennustyömaat, koulut,
autokoulut- ja vuokraamot.

Maahantuonti ja myynti:
Abloy Oy toimii Trakan avainhallinta-järjestelmien
maahantuojana Suomessa.Tuotteiden myynti ja markkinointi
tapahtuu Abloyn jakelutien kautta.

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä.
Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:lla tai kolmannella
osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja,
tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman
erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN ”SELLAISENA KUIN
SE ON” ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJA, HILJAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA.”
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