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A Global Company

Elektronisk nøgleskab



  • Web-baseret administration
 • Multi-system netværk
 • SMS / email alarmering
 • Ingen kontrakter, ingen månedlige gebyrer, ingen  
   licensafgifter
 • Modulopbygget design for nem ekspansion
 • Multi-tilgængelig: Biometrisk �ngeraftryk, PIN,
   prox-kort, magnetkort

Ved brug af en Windows/PC-baseret systemcontroller,
og en state-of-the-art halvleder-teknologi, kan Elite
Systems elektronisk katalogisere og spore nøgler der bruges i
en virksomhed - og holde styr på ud- og tilbageleveringer af
nøgler, af hvem, hvornår og hvorfor. Et elektronisk styret
stålkabinet bruges til at lagre, og begrænse adgangen

 

 

 

 

 

 

til nøglerne, og kan kun åbnes ved hjælp af kommandoer fra
systemkontrolenheden, efter at en bruger er veri�ceret. En
web-baseret administration af Elite-serien giver administrato-
rer mulighed for at få adgang til systemet fra enhver PC i 
virksomheden og til enhver tid.

Elektronisk nøgleskab

Sikkerhed
Kun autoriserede brugere kan få adgang til det
elektroniske nøglesystem. Kon�gurerbare brugerde-
�nerede adgangsgrupper giver mulighed for stram-
mere kontrol af højsikkerhedsnøgler. Enhver uauto-
riseret aktivitet på KEYper®-systemet udløser en 
øjeblikkelig noti�kation via email og/eller SMS. For 
yderligere sikkerhed tager det indbyggede kamera 
et digitalt fotogra� af alle bruger-transaktioner.

Bekvemmelighed
Den web-baserede software, der er hurtig og nem at 
anvende, viser hvilke nøgler der sidder i skabet, og hvilke 
nøgler der er ude, og hvem der har fået dem udleveret.
Ved check-out vises den relevante nøgle på panelet med 
en blinkende lysdiode. KEYper®-systemet tillader dig  

Produktivitet
Nu er det slut med at lede efter, eller at udskifte tabte 
nøgler! Nu ved I altid ved hvem tog hvilken nøgle, og 
hvornår.

Rapporter

Det elektronisk nøglesystem kan generere rapporter til 
at spore brugerens nøgler og aktiviteter.

Accountability

Komplet revisionsspor og rapportering af bruger og 
nøgleaktivitet. Brugeransvarlighed reducerer antallet af 
tabte nøgler. Færre mistede nøgler medfører lavere 
omkostninger og forbedret sikkerhed.

Hvorfor et elektronisk nøgleskab?

Elite-serien indeholder fire forskellige modeller:
Monarch, Ultra, Limited, og Select Plus

desuden at returnere en nøgle til en ny plads i kabinettet, 
for derefter at registrere nøglens nye placering.
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Features & Add-Ons

Digital kamera
Som en ekstra sikkerhed efter kontrol af 

brugeren, bliver hver transaktion på Elite 

Series Key System fotograferet digitalt og 

stemplet med tid/dato.

Prox Card

Label printer
Brug KEYper® labelprinter til at udskri-
ve etiketter til jeres forskellige køretø-
jer og udstyr. Sæt en stregkode på 
etiketten og brug KEYperSCAN.

Netværk med �ere systemer
Sammenkæd �ere systemer i hele 
virksomheden. Som yderligere nem 
anvedelse, opbevaring og rapporte-
ring, kan nøgler og brugere anvendes 
transparent gennem �ere nøglesyste-
mer.

GPS-Location integration
KEYper® Systems er partner med 
gpslocation.com, med hvis system 
der udveksles data om nøglers brug 
og placering. Chau�ør-ID registreres 
i GPS-systemet, der efterfølgende 
sender data tilbage om feks. kørsel.

Nød-mapping af nøgler
I tilfælde af totalt strømsvigt, vil 
vores nødnøgle-mapping-system 
lade jer downloade placeringen af 
nøgler i kabinettet, direkte til en 
smart-device.

Flådestyring Lot blocking
Brug vores pladsblokeringssystem til 
at hjælpe med at identi�cere køretø-
jer der kan være blokeret af �ere 
køretøjer. Brug også pladsblokerings-
systemet til at identi�cere den 
nøjagtige placering af ethvert givent 
køretøj.

Er der allerede identi�kationskort i 

virksomheden? En Prox eller swipe-kort-

læser kan integreres i Key Systemet til at 

læse jeres eksisterende identi�kations-

kort.

Øg e�ektiviteten og driften af din 
�åde! Spor kilometertæller outputs 
og daglig brug af din �ådekøretøjer. 
Tildel køretøjer reservationer for nem 
og hurtig afhentning.
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A Global Company
KEYperSystems.dk

Telefon: +45 31 228 800  
Info/salg: info@keypersystems.dk 

KEYper® Systems DANMARK

• INGEN månedlige gebyrer, fornyelsesgeby   
  rer for software, selvfornyende kontrakter   
  eller langtidskontrakter

• Tilbehør til fornuftige priser

• Modulært system designet for nem
  udvidelse

• Patenteret, ”state-of-the-art” elektroniske   
  kredsløb

• Patenteret, ”Sturdi-lock” nøgleringe til   
  større og tungere nøgler

• Plug and play design

• Web-baseret administration

• Touch screen-teknologi

• Flere login-muligheder: Fingeraftrykgenken 
  delse, PIN-koder, magnetkort-swipe, og    
  kortlæsere for ”nærhedsa�æsning”

• Muligheder for dataimport

• Nød-nøgle�nder giver mulighed for adgang   
  og �nde nøgler i det sikre kabinet i tilfælde           
  af strømsvigt

• Standardrapporter til en række brancher, og
  mulighed for at lave dine egne 

• Indbygget diagnostik med mulighed for   
  �ernfejl�nding

• Kraftig stålkonstruktion og dermed et   
  robust og sikkert skab til vigtige og værdi  
  fulde genstande

• Forskellige monteringsmuligheder - fritstå                      
  ende eller vægmonteret

• Online uddannelse

• FAQq’s med video support

• Detaljerede manualer for brugere        
og administration

• Uddannelse og certi�cerede installatører

Hvorfor vælge KEYper® Systems?


