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Depozytor kluczy DEJW
Opis działania systemu:
Nasz depozytor kluczy przeznaczony jest do bezpiecznego zdawania, przechowywania i pobierania wszelkiego
rodzaju kluczy, które nie powinny opuszczać konkretnego miejsca.
Każde pobranie i zdeponowanie takiego klucza jest protokołowane: data, czas, numer użytkownika, numer zadania
(pomieszczenia)
Zdarzenia te można przeglądać na bieżąco lub po ręcznej synchronizacji danych z depozytora.
Informacje można przetworzyć na raporty, które mogą zostać wydrukowane przez dołączoną do komputera drukarkę
W razie awarii układu elektrycznego bądź zaniku zasilania depozytor posiada system podtrzymujący zasilanie
(minimum 24h)
Depozytor posiada możliwość mechanicznego zwolnienia blokad kluczy i awaryjnego otwarcia urządzenia.
Depozytor kluczy to rozwiązanie dedykowane konkretnie do sektora Państwa usług. Pozwala on znacznie podnieść
bezpieczeństwo, redukując przy tym koszty. Proponowane rozwiązanie stawia ogromny nacisk na podwyższenie

stopnia bezpieczeństwa przechowywania kluczy. Klucze mogą zostać pobrane tylko wtedy gdy użytkownik
poda odpowiedni kod PIN i/lub przyłoży kartę ze swoimi danymi do autoryzacji.
Wprowadzenie depozytora kluczy pozwala ograniczyć koszty, gdyż nasze rozwiązanie jest bezpieczne i nie musi być
pod stałym nadzorem portiera czy też pracownika ochrony. Przekłada się to na możliwość zmniejszenia liczby etatów
bądź uaktywnienie pracy osoby zatrudnionej w innych sektorach działalności firmy.
Dzięki systemowi raportującemu dostajemy pełny obraz gdzie znajduje się klucz, kto go ma, o której godzinie go
pobrał i zdał. Każdy osoba ma indywidualnie nadane prawa do poboru kluczy co pozwala nam na monitorowanie jego
pracy. Administrator urządzenia ma możliwość śledzenia drogi klucza i uprawnionej do niego osoby. Dzięki stałemu
raportowaniu tworzona jest pełna REJESTRACJA CZASU PRACY. Nasz depozytor jest bardzo prosty w obsłudze
zarówno z poziomu administratora jak i pracownika.
W sposób szybki i bezproblemowy możemy dodać użytkownika, przypisać mu jego prawa jak i ograniczenia.
Samo otwarcie depozytora odbywa się płynnie za pośrednictwem kodu PIN lub/i Karty.
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Depozytor kluczy DEJW
Depozytor kluczy IQ 50
Depozytor IQ 50

Cechy wyróżniające
• Identyfikacja użytkownika poprzez wprowadzenie kodu PIN
lub/i karty zbliżeniowej
• Indywidualna kontrola pracownika- skuteczna identyfikacja
osób
• Zdecydowana poprawa bezpieczeństwa
• Dotykowy ekran LCD 8,9’ (kolorowy) pozwalający w pełni
zarządzać depozytorem
• 24 godzinne zasilanie awaryjne pozwalające na pracę
depozytora bez zasilania sieciowego.
• Depozytor podpięty jest do lokalnej sieci oraz centrali
alarmowej
• Łatwość w obsłudze
• Wielofunkcyjność depozytora

Element

Opis

CPU

Windows XP Embedded

Komunikacja z External System
Obsługiwane formaty kart

W oparciu o XML i WEB serwis
·
·
·

USB/ RS232
Mifare 13.56 MHz
EM 125 KHz
RS-485, RS-232,

Porty komunikacyjne

TCP/IP, Wi Fi (opcja)

PC interfejs
Zasilanie I pobór prądu

230V 50 Hz AC

Środowisko pracy

-0 ~ 40° C

Ekran
Wymiary
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