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System zarządzania kluczami



Pełna ochrona

ABLOY ®  KEYAXXESS 

Zaawansowane funkcje

ABLOY ®  KEYAXXESS

Alarmy i ostrzeżenia

Wygodny proces
wydawania kluczy

Ochrona
prawdziwego

klucza
Audyt

(podgląd historii
wydań i zwrotów kluczy)

Zarządzanie zadaniami

Grupy użytkowników Raportowanie

Zarządzanie kluczem

Redefiniowanie efektywności zarządzania kluczami

                                            to zintegrowany 
system zarządzania kluczami i zadaniami. 
Oferuje wiodące w branży bezpieczne 
przechowywanie Państwa kluczy w szafce 
i jednocześnie efektywnie zarządza nimi. 
Każdy klucz może być przypisany do 
odpowiedniej osoby, która ma możliwość 
użycia go w określonym przedziale 
czasowym. Wydawanie i oddawanie kluczy 
to indywidualna identyfikacja więc nie 
potrzebny jest dodatkowy nadzór. Każde 
wydanie i zwrot są monitorowane,
z możliwością wglądu do historii.

W                                             rozpoznawanie prawdziwego klucza opiera się na 
zatwierdzaniu klucza mechanicznego, który jest zarządzany i monitorowany. 
W porównaniu do innych depozytorów, w których ta identyfikacja
w systemie następuje przez nośnik RFID, identyfikacja mechaniczna klucza 
zapewnia  dodatkową ochronę dla całego systemu. To samo dotyczy zamków 
krzywkowych, które korzystają z klucza ABLOY jako kotwicy do przechowywania 
innych kontrolowanych kluczy.



Wyższy poziom bezpieczeństwa dla różnych celów
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Zarządzanie kluczami z  ABLOY ® KEYAXXESS

 ABLOY ® KEYAXXESS

                                          oferuje wyjątkową możliwość  
monitorowania zamkniętego obszaru poprzez 
zarządzanie zadaniami, gdzie mają dostęp osoby 
wyznaczone do wykonywania określonych 
obowiązków (takie jak ekipy sprzątające, 
konserwatorzy, ochrona).                               
 skutecznie spełnia wymogi wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa, wygodniejsze i bardziej efektywne 
zarządzanie kluczami w bankach, szpitalach, 
na policji, przedsiębiorstwach energetycznych
i wojskowych oraz w różnych obiektach
edukacyjnych i badawczych.

                                           skutecznie dopełnia Twój system zarządzania kluczami. 
Jego działanie jest oparte na indywidualnym kodowaniu elektromechanicznego 
klucza. Klucze są chronione wewnątrz zabezpieczonej szafki. 

Ochrona klucza zawiera kontrolę 
wydawania, alarmy i ustawienia 
przedziałów czasowych dla różnych 
zadań. Zaawansowane raportowanie 
jest aktywne i zawiera audyt, status 
bezpieczeństwa i możliwość 
generowania raportów
na potrzeby klienta.



Abloy Oy jest jednym z wiodących producentów zamków, systemów zamknięć, okuć budowlanych oraz wiodącym deweloperem w dziedzinie produktów zamknięć elektromechanicznych.
ASSA ABLOY jest światowym liderem w rozwiazaniach zabezpieczeń drzwiowych, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa i wygody użytkownika końcowego.

An ASSA ABLOY Group brand

www.abloy.com

Abloy Oy 
Wahlforssinkatu 20
P.O. Box 108 
FI-80101 JOENSUU
FINLAND 
Tel. +358-20 599 2501 
Fax +358-20 599 2209 

Wyszukana technologia dla uzyskania lepszych rezultatów 

• Wymiary: H 615 mm, W 505 mm, 
 D 180 mm
• Waga 40 kg
• Zasilanie awaryjne

• RFID
• Kod PIN
• Numer użytkownika

Oprogramowanie KEYAXXESS
• Przyjazny interfejs

• Wymagania systemowe: 
 Windows XP/ Vista/ 7
• Szyfrowanie AES

• Kontrola aktywności
• Kontrola przedziałów czasowych
• Alarm otwartych drzwi
• Alarm braku zasilania
• Alarm zaległych kluczy
• Wyjście sygnału do systemu kontroli dostępu
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Szafka

• Powlekana stalowa szafka
• Przezroczyste drzwiczki

Identyfikacja

Alarmy


