traka 21
פתרון חכם לניהול מפתחות

מי מחזיק במפתחות לעסק שלך?
מפתחות מאפשרים גישה למתקנים ,ציוד ,ארוניות ורכבים מה שהופך אותם לאחד הנכסים החשובים
והרגישים ביותר שלך .אבל כיצד מנהלים ומאפשרים שימוש של מורשים במפתחות לעסק שלך?
למרות רמת התחכום הגוברת באבטחה ומיגון של עסקים ,ציוד ומתקנים מסחריים שונים ,ניהול המפתחות
נותר החוליה החלשה.

יש פתרון :ניהול מפתחות חכם באמצעות Traka21
 Traka 21היא מערכת חדשנית וקלה לתפעול המאפשרת ניהול מפתחות אלקטרוני לעסקים קטנים ובינוניים .המערכת מציעה ניהול
ושליטה מתקדמים ,רמת ביטחון גבוהה ויומן אירועים למעקב ובקרה עבור כל מפתח או צרור מפתחות ,כך שהפעילות והשימוש בציוד
העסק נמצאים תחת שליטה רצופה Traka 21 .היא מערכת  ,Plug & Playהמשפרת את יעילות העבודה וחוסכת בעלויות.

מהי ?Traka 21
 Traka 21היא מערכת חכמה וחדשנית לניהול מפתחות ,המבטיחה שהמפתחות הרלוונטיים זמינים לאנשים
המורשים בלבד .המערכת משלבת טכנולוגיית  RFIDועיצוב עמיד במטרה לאפשר לעסקים קטנים ובינוניים
יכולת ניהול מפתחות מתקדמת לעסק .המערכת מאפשרת ניהול של עד  21מפתחות או צרורות של
מפתחות ביחידה עצמאית ( )Plug & Playקלה להתקנה ופשוטה לתפעול.
תפעול
• יחידה עצמאית ( )Plug & Playבטכנולוגיית  RFIDמתקדמת
• ללא צורך בחיבור לרשת או מחשב
• גישה למפתחות באמצעות קוד אישי לפי הגדרת מנהל המערכת
• המפתחות מחוברים למערכת באמצעות סגרי ביטחון
• הגדרה פשוטה באמצעות אשף ההגדרות
• מסך מגע לנוחות מרבית
• נקודות עגינה מוסתרות וחזקות לתלייה על הקיר
• מופעל באמצעות חשמל עם אפשרות לסוללת גיבוי
מאפיינים
• ניהול הרשאות גישה לפי משתמש
• הצגת יומן אירועים ודוחות מעקב על גבי המסך או ייצוא לקובץ  Excelבאמצעות התקן USB
• ( iFobsחותמות אלקטרוניות) עמידות לאורך זמן בשילוב סגרי ביטחון
•  21נורות  LEDהמסמנות את נקודות האחסון
• מארז פלדה חזק ועמיד
• מפתח גיבוי לשחרור דלת היחידה במקרה חירום
• התראות קוליות

כיצד זה עובד?
לכל ארגון חשוב להבטיח שהמפתחות הרלוונטיים זמינים לאנשים המורשים בלבד.
הכנסת קוד אישי
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גישה לפי הרשאה

תצוגה נוחה ודוחות נתונים

החזרת מפתחות לפי מיקום
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Enter PIN
HELP

כל משתמש נדרש להזין את הקוד
האישי הייחודי שלו לצורך קבלת
גישה למפתחות.

כל צרור מפתחות נעול במקומו
בתוך יחידת ה .Traka21 -נורות LED

ירוקות מסמנות את המפתחות
אליהם יש למשתמש גישה.
המשתמש לא יוכל לקחת מפתחות
המסומנים ב LED -אדום – הם
נשארים נעולים במקומם.

נורית  LEDבצבע כתום מסמנת את
המיקום להחזרת המפתח.

ניתן להציג יומן אירועים ודוחות
על גבי המסך או לייצא אותם
לקובץ  Excelבאמצעות התקן USB
לצורך סקירה וניתוח נתונים על
גבי מחשב.

 Traka 21חותמת אלקטרונית ()iFob

 Traka 21סגר בטחון

עם הכנסת החותמת האלקטרונית
( )iFobלאחד המיקומים הפנויים,
המפתחות משויכים למיקום ספציפי זה
ביחידה ,בו הם נעולים עד לאיסוף על
ידי משתמש מורשה.

סגר בטחון חזק לשימוש חד פעמי.
התקנתו קלה ופשוטה וללא צורך
בכלים מיוחדים.

®About Mul-T-Lock
High Security

מזה  40שנה ,חברת מולטילוק מפתחת ,מייצרת ומשווקת מוצרי נעילה ופתרונות נעילה
חדשניים ,המיועדים לשימוש מוסדי ,מסחרי ,תעשייתי ולצרכי מגורים .מולטילוק פועלת בזירה הגלובלית
בכ 70-מדינות ,עד למעלה מ 100-מיליון לקוחות .כחלק מקבוצת  ASSA ABLOYועם למעלה מ20,000-
מרכזי שירות ברחבי העולם ,מולטילוק מספקת ללקוחותיה פלטפורמות נעילה עם טכנולוגיות פטנטיות
מתקדמות ומוצרי נעילה אלקטרו מכאניים המזוהים כמוצרי איכות הן בקרב בעלי המקצוע והן בקרב
הצרכנים וזוכים להכרה והוקרה רבה.
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www.mul-t-lock.co.il
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