TRAKA 21

ZARZĄDZANIE KLUCZAMI - PLUG & PLAY

Nowoczesny system zarządzania kluczami

Traka 21 to nowoczesny i innowacyjny, skierowany dla małych i średnich firm
system typu plug & play, służący do efektywnego zarządzania kluczami.
Łatwy w obsłudze, efektywny oraz tani - depozytor Traka21 pomaga
zapanować nad kluczami lub pękami kluczy, których przechowywanie oraz
kontrola jest teraz jeszcze prostsze.

Jak to działa?
Zapewnienie, że dostęp do określonych kluczy mają tylko
odpowiednie osoby, jest problemem w wielu firmach. Traka21
eliminuje ten kłopot.

Czym jest Traka21?
Traka21 to najnowocześniejszy produkt w
rodzinie depozytorów Traka, łączący sobie zalety
produktów typu stand-alone oraz technologię
RFID. System Traka21 pozwala na skuteczne
zarządzanie i kontrolowanie 21 kluczy (lub
pęków), w bezpiecznej i wytrzymałej obudowie.
Dostęp do kluczy posiadają tylko wcześniej
zdefiniowani użytkownicy. Zarządzanie kluczami
nigdy nie było prostsze!
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 żytkownik wprowadza
U
swój unikalny kod PIN,
uzyskując dostęp do
depozytora.

Wszystkie klucze i
pęki umieszczone są
w gniazdach. Zielona
dioda LED oznacza, że
zalogowany użytkownik
ma do nich dostęp.
Gniazda podświetlone na
czerwono oznaczają brak
dostępu - klucze nie mogą
zostać pobrane.

Wyposażenie
• U
 rządzenie stand-alone i Plug & Play, wyposażone
w technologię RFID
• Interfejs dotykowy
• Dostęp za pomocą kodu PIN
• K
 lucze są bezpiecznie połączone z czipami, za
pomocą specjalnych plomb
• Prosta konfiguracja “krok po kroku”
• B
 rak konieczności połączenia z serwerem lub
siecią

Prawidłowe gniazdo
przy zwrocie klucza,
podświetlane jest na
pomarańczowo.

• N
 iewidoczne mocowanie zapewniające solidny
montaż do ściany
• Zasilanie 230V i bateria zapasowa

Zalety
• D
 ostęp wielu użytkowników do klucza jak i wielu
kluczy dla użytkowników
• Ponad 10 języków - w tym Polski
• R
 aporty zdarzeń dostępne z poziomu ekranu lub
eksportowane na pamięć USB
• 21 wytrzymałych iFobów z plombami
• 21 gniazd wyposażonych w diody LED
• W
 ytrzymała i przemyślana konstrukcja ze
schowanymi zawiasami i mocowaniami
Traka 21 - plomba

• Możliwość awaryjnego, ręcznego otwarcia drzwi
• Alarmy dźwiękowe
Traka 21 - iFob

Po zamocowaniu kluczy do
iFoba, za pomocą specjalnej
plomby, klucze mogą zostać
umieszczone w depozytorze,
gdzie przypisane jest do nich
unikalne ID - identyfikujące je
w systemie.

Jednorazowa plomba
to efektywne a zarazem
tanie rozwiązanie do
bezpiecznego scalenia kluczy
ze sobą.

Kim jesteśmy?
Traka to światowy lider w systemach zarządzania kluczami oraz
przedmiotami.
Jako zaufany partner wielu firm i instytucji w ponad 40 krajach
na całym świecie, Traka dostarcza szereg kompleksowych i
innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania kluczami i cennymi
przedmiotami. Rozwiązania Traka zapewniają bezpieczeństwo
ludziom, przedmiotom i budynkom, nawet w najbardziej
wymagających środowiskach.

Ponad 50 mld. zł zabezpieczone przez rozwiązania Traka
Dzięki jakości, innowacyjności oraz pełnemu zrozumieniu oczekiwań
klientów, systemy Traka cieszą się reputacją godną pozazdroszczenia wśród
firm oferujących podobne rozwiązania. Zanim nasz produkt trafi do Ciebie,
jest poddawany rygorystycznym testom i szczegółowym kontrolom wszystko w trosce o dostarczenie najwyższej jakości sprzętu i zadowolenie
klienta.

Traka / ASSA ABLOY
ASSA ABLOY to największy na świecie dostawca rozwiązań z zakresu kluczy
i bezpieczeństwa. Co dziesiąty używany na świecie zamek jest jednym z
naszych produktów.
Używając najnowocześniejszych technologii, ASSA ABLOY ciągle
rozwija swoje produkty, dostarczając klientom innowacyjne rozwiązania
zapewniające najwyższe poziomy bezpieczeństwa.

www.traka21.pl
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