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Service Express 24

A Global Company

KEYper® Service Express 24 er en automatiseret døgn-nøgle-
boks og et nøgleudleveringssystem, der fungerer stort set 
som en pengeautomat, perfekt til serviceafdelinger og i admi-
nistrationen af udlejningsejendomme.

  1.  Servicemanageren eller assistent hænger nøglerne i boksen.
  2.  Kunden kan derefter hente nøglerne med en personlig kode.

Installationen er enkel: Alle KEYper® SE24 nøgleboksmodeller 
kan nemt installeres på enhver vægover�ade med et tre-bolts 
monteringssystem. Alle tre monteringsbolte er skjulte, og man 
kan kun komme til dem inde i boksen.

To modelstørrelser
For at imødekomme alle typer servicecentre og budgetter, fås 
KEYper® SE24-nøgleboksen både med plads til 20 nøgler, og 
med plads til 40 nøgler. De to modeller har samme software-
funktioner.

Hvordan virker det?
Kunden indtaster blot en 5-cifret PIN-kode (som virksomhe-
den kunden har valgt), hvorefter KEYper® SE24-nøgleboksen 
dropper nøglen i udtaget, og anviser placeringen af køretøjet - 
og kunden er på farten igen på mindre end ti sekunder! Nøgle-
boksen er virkelig simpel at betjene, og kunderne vil sætte pris
på den bekvemmelighed dette nøglebokssystem giver - der
er intet besvær, og ingen ventetid. KEYper® SE24-nøglebok-
sen kan også anvendes til afhentning af lånekøretøjer, og er et
stærkt værktøj for "o�-site" eller mobil service virksomhed i
kontorfælleskaber. I forbindelse med administration af udlej-

ningsejendomme kan man med fordel udnytte KEYper® 
Service Express-nøgleboksen til at tilbyde tryg og sikker nøgle-
afhentning udenfor kontortid. Ikke alene beskyttes ejendom-
mens ejer, men det er samtidigt et stærkt signal til lejer om 
hvor seriøst I ser på nøglesikkerhed og ansvarlighed!

Tracking af logins
Nøgleboks-systemet giver én enkelt "administrator" ret til at 
logge på med fuld adgang til alle software-funktioner. Derud-
over kan man have op til 10 "Servicerådgiver"-logins med 
begrænset adgang til software-funktionerne. Nøglebokssy-
stemet sporer kunde-pinkoder indtastet af hver rådgiver, og 
vil rapportere hvis der er PIN-koder der er blevet indtastet 
forkert af kunden. En detaljeret rapport for de sidste 200 trans-
aktioner er tilgængelig, sammen med en overordnet brugs-
statistik for hhv. kvartaler, seks måneder, år og totalt.

Pålidelighed
KEYper® SE24-nøgleboksen er designet for maksimal pålide-

lighed under alle vejrforhold. Systemet er blevet testet i simu-

lerede vejrforhold så som blæst, regn, støv, vibrationer, fugtig-

hed, og forskellige temperaturer. Nøglebokssystemet er med

succes blevet testet ved temperaturer fra -40C til 70C. I tilfælde

af strømsvigt, er systemet smart nok til at huske alle rådgiver-

koder, PIN-koder og skærm-beskeder indtil strømforsyningen 

er genoprettet.
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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?


