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Nycklar skall förvaras på ett
säkert ställe
Nycklarna bör användas av
rätt person
Kontroll på nycklar och
användare
Spåra nyckelanvändningen
Inventering av nycklar
Alltid aktuell information om
samtliga nycklar

Säkerhet
Varje nyckel är säkrad genom
lås och RFID-transpondrar.
Tillgången till nycklarna säkras
genom personliga koder och
kort.

Vad kan ett intelligent
nyckel-hanteringssystem
göra för dig?










Du vet var dina nycklar
finns
Du vet vem som använder
den
Håller reda på
användningen
Hanterar
användarrättigheter
Administrerar användare,
kort och nycklar
Användarna har åtkomst
endast till de nycklar de får
använda
Visar rapporter
Säker förvaring
Kan hantera nycklar i flera
byggnader och kontor.

Vem har behov av ett
nyckelhanteringssystem?














Banker
Statliga institutioner
Kraftverk
Hotell, vandrarhem, spa
Konferens anläggningar
Universitet och högskolor
Spel industrier
Företags anläggningar
Fastighetsförvaltning
Säkerhets företag
Bil- och fordons försäljare
Bil uthyrare och s.k. Fleet
management användare
Sjukhus och
hälsoanläggningar

Nyckelhantering
”Vem tog nyckeln och när?”
Problemet med nycklar
 Nycklar används av fel person
 Nycklar lånas och lånas ut
 Dom tappas bort och hittas av fel personer
 Man glömmer att lämna tillbaka dom
 Objekt blir tillgängliga för fel personer
 Om flera personer har tillgång till samma
nyckel – hur vet man vem som har den?
Lösningen
 Ett bra och enkelt förvarningssystem för
nycklar och värdesaker
 Lätt att hitta rätt nyckel genom information
och positions lampor
 Användarvänlig tillgång genom koder
och/eller RFID baserade ID-kort
 Ett automatiskt återlämningssystem med
registrering av nyckelplatser på displayer
och loggar
 Bidrar till lägre kostnader – färre förlorade
nycklar leder till mindre besvär och
kostnader
 Förbättrar effektiviteten
 Nyckeltillgången är fullt kontrollerbar

Säkerhet
 Du vet alltid när en nyckel togs ut och
lämnades tillbaka.
 Individuella rättigheter kan definieras
för alla användare.
 Kontroll över användningsfrekvensen
för varje individuell nyckel.
 Aktivering av alarm för uteblivna eller
försenade nycklar.
 Säker förvaring i certifierade skåp.
Fördelar








Hantera värdesaker

 Tillgång inte bara till nycklar utan också
värdefulla objekt
 Kan förses med lådor för verktyg, mobiler,

ID-kort, dokument m m
 Använd samma koder och ID-kort för att få
tillgång till både nycklar och objekt

Transaktioner i Realtid.
Direktaccess till alla kabinett och till
alla nycklar och lådor.
Praktisk tillgänglighet vid alla tider.
Utbyggbart – Välj det antal nyckelpositioner du önskar och bygg ut efter
hand..
Nycklar och lådor kan kombineras i ett
och samma system.
Nyckel kabinettets kapacitet kan
expanderas efter ditt behov.
Systemet kan sammankopplas och
samexistera med andra system.
Skyldigheter och möjligheter kan
rapporteras per användare och/eller
nyckel aktiviteter.
Programvaran i kabinettet kan visas
direkt på bildskärmen var nyckeln är
och vem som tagit ut den ur kabinettet.
(gäller den som har rätt behörighet).
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NÄTVERK
Använd ditt intelligenta
nyckelskåp som en fristående
enhet eller låta dem
kommunicera med varandra i
lokala nätverk.
Alla skåp har en inbyggd dator
med Ethernet koppling.
Administrera ditt skåp var som
helst med en hjälp av en
webbläsare.

EXPANSION
Behöver du flera nyckel
positioner?
• Lägg till nya nyckelskåp till ditt
befintliga nätverk
• Utöka kapaciteten i ditt skåp
med nya nyckel-moduler

NETWORKING

Central Management
Hantera ditt nyckelskåp från en
central förvaltning på kontoret
via nätet.

ERP integration
Anslut nyckelskåpet genom att
kommunicera via ert Enterprise
Resources Plannings System.

ERP integration
Anslut skåpet och kommunicera via ditt
Enterprise Resource Planning System.
Nätverksanslutet skåp
• Litet Nätverk: ansluta upp till 4 skåp i
nätverket utan att behöva kabinettet
Server - varje skåp kommer att veta om
alla användare och nycklar

• Stort nätverk: Anslut flera skåp via en IQ-server
på ditt ERP
• Hantera skåpet centralt och på distans
(användare, kort, rättigheter, tillgång, behörighet,
etc.)
• Använd ett Middleware Server interface till
nyckelskåp med befintliga system
• Skalbar expansion och nyckel kapacitet
• Lokala och centrala databaser
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IQ-serien
säkra skåp certifierade enligt
SS3492
• Starta från 5 nyckelhållare
• upp till 400 nyckelhållare i
samma skåp

Väggmonterade skåp
• Starta från 10 nyckelhållare
Upp till önskat antal nycklar
• varje nyckelpanel kan
innehålla 50 eller 80 nyckelplatser
• körkort/ID-kort innehavare
moduler/paneler

IQ KABINET

MODULÄR DESIGN
Nyckelskåpet är utbyggbart
med:
• 10-nyckel eller 5-nyckelmoduler
• Kortläsare
• körkorts/ID-korts modul
• lådor eller box moduler kan
kombineras med nyckel
moduler

Alla skåp har inbyggd dator
och nätverksgränssnitt som
standard.

IQ40 Skåp

IQ160 Skåp

IQ400 Skåp

Utbyggbar nyckelhanterings
kapacitet genom att ansluta
flera skåp med varandra
med i ett nätverk.
Fjärradministration
Hantera dina skåp från din
kontorsdator vie ett webgränssnitt.

Anslut din nyckelskåp till era
befintliga Access Control
system och HR-system.

IQ160-Vägg system

IQ80Körkorts/
ID-korts
system

IQ80-Vägg system

IQ50-Vägg system
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IQ MODULER
Nyckelskåpen är utbyggbara
med flera komponenter:
• 10-nyckel eller 5-nyckelmoduler
• Kortläsare
• biometrisk fingeravtrycksläsare
• körkort/ID-kort modul
• lådor eller box moduler
• dator-modul
• täckplåtar

IQ MODULER

NÖD OCH SÄKERHET
De viktigaste modulerna är
också utrustad med en
alarmknapp. I en nödsituation
kan du hämta dina nycklar
genom att trycka på en nöd
knapp, men den fungerar bara
om du har aktiverat din nöd
knapps-funktion.
Tillgång till datorn och dess
moduler skyddas också genom
en extra nyckel.

Dator och kortläsar moduler

5-nyckel modul

10-nyckel modul

I nödsituation kan externa
system (som brandlarm) ge en
signal till skåpet. Detta sker
genom skåpets interna och
externa larmingångar.
I händelse av elavbrott kan det
interna reservbatteriet förse
systemet med en backupp för
att upprätthålla nödvändig
funktionsservice.

Körkorts/ID-korts hållare

Blank täckplatta

Robust
Värdeboxar
Skåp är tillverkade av stål med
pulverlackfinish.

80 or 110 nyckel block

Värdeboxar 1, 2 och 4
enheter höga
Passar in i 10nyckelplatser moduler

RFID nyckelhållare
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