
”Ved du
altid hvor

virksomhedens
nøgler er?”

”Ved du altid
hvor jeres biler er,
hvem der kører i
dem, og hvor de

har kørt?”

”Bliver skader
på jeres biler altid

anmeldt, og ved du
hvem der har
lavet dem?”

Med en totalløsning fra KEYper Systems Danmark er det nu slut
med at spilde tid på forsvundne nøgler, eller at skulle opklare
hvem der har været fører på biler der har fået skader.
                              Med vores løsning har du nu altid overblik over:

   Før vi tilbyder dig nøglen til øget
  effektivitet, færre omkostninger
 og mere tid til vigtige opgaver, vil
vi spørge dig om følgende:

   Hvis din virksomhed dagligt bruger værdifuld tid og resurser
  på at lokalisere nøgler, finde ud af hvem der har kørt i hvilke
 biler og hvornår, eller hvem det er der har lavet skader på dem,
til stor gene for den daglige drift - så læs videre her!

                                                                         √  Hvem der har lånt hvilke nøgler,
                                                                             hvornår, og hvorfor!
                                                                         √  Hvor bilerne er lige nu, hvem der
                                                                             er fører, eller hvor bilerne har kørt
                                                                         √  Hvem der har lavet hvilke skader,
                                                                             hvor og hvornår det er sket



 

 

 

 

 

 

 

Høj sikkerhed
Kun autoriserede brugere kan få adgang til det elektroniske nøglesystem. De kon�gurerbare adgangsgrup-
per, opsat af administrator, danner hele grundlaget for en stram overvågning af udlånte nøgler, og styrer 
hvilke brugere der må tage hvilke nøgler, og i hvor lang tid. Enhver uautoriseret aktivitet på KEYper®-syste-
met udløser en øjeblikkelig advarsel via email og/eller SMS. Som en yderligere sikkerhed tager det indbyg-
gede kamera et digitalt fotogra� af alle brugere der logger på systemet.

Øget produktivitet og lavere omkostninger i virksomheden

Ved et simpelt tjek-ud af en nøgle, vises den aktuelle nøgle på panelet med en blinkende lysdiode. KEYper®-sy-
stemet tillader desuden returnering af nøgler til en anden ledig plads i kabinettet, og systemet registrerer deref-
ter nøglens nye placering. Administrator-delen af systemet, der tilgås via en browser, er hurtig og nem at anven-
de, og viser hvilke nøgler der sidder i skabet, og hvilke nøgler der er ude, og hvem der har lånt dem.

Det er slut med at lede efter eller erstatte kostbare nøgler og udskifte låse. Der er nu fuld dokumentation for 
hvem der har lånt hvilke nøgler, og hvornår de er udlånt.

Detaljerede rapporter
Det elektroniske nøglesystem kan generere rapporter til at spore brugerens nøgler og aktiviteter. Udover en 
række standardrapporter, har man mulighed for at sætte egne rapporter op.

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

Monarch nøgleskabet er skabt med henblik på:
• Øget produktivitet og lavere omkostninger i virksomheden
• Fokus på brugervenlighed - systemet skal være nemt at bruge
• Ansvarlighed - at få brugeren til at tage ansvar for lånte nøgler
• Systemet skal være blandt de sikreste på markedet
• Overblik via de bedste rapporteringsværktøjer 

Fokus på brugervenlighed

Monarch elektronisk nøgleskab



GPS-enheder i bilerne

Angiv skadesrapport fra mobilen

Med det mobilvenlige skaderapporterings-
værktøj der hører med i totalløsningen fra
KEYper Systems Danmark, bliver det nemt
og enkelt at rapportere en opstået skade på et
lånt køretøj - direkte fra skadestedet.

I løbet af få minutter kan en fuld rapport fremsendes til systemet, og der er også
mulighed for i samme arbejdsgang at uploade billeder man selv har taget af skaden
direkte til systemet.

Åbn blot for App’en, og indtast køretøj, reg. nummer, dato, skadested, beskrivelse
mv., og vælg de billeder der skal medsendes, og afslut med at trykke på Send.

Med GPS-enheder fra GPS LOCATION monteret i
køretøjerne, ved man altid hvor bilerne er, hvor de
har kørt, hvor langt de har kørt, og man kan se hvor
der har været stop undervejs.
Man har også mulighed for på et kort at definere forskellige områder(”elektroniske
hegn”) hvor køretøjer må eller ikke må bevæge sig indenfor eller udenfor, og derved
aktivere en alarm til de ansvarlige når et køretøj overskrider denne grænse.
Øget effektivitet, færre omkostninger og mere tid til kerneopgaver
Ledelsen og andre ansvarlige der har med driften at gøre, får med denne løsning
godt overblik og kan følge med i alle kørsler og kan forbedre driften betragteligt. 
                                                                Med øget effektivitet følger besparelser, mindre
                                                                  administration og frigørelse af tid til andre
                                                                 opgaver. Alt dette er afgørende faktorer for at
                                                               opnå en bedre bundlinje og ”kunde”tilfredshed.

                                                                     



Funktioner og tilbehør til Monarch nøgleskab

Digital kamera
Som en ekstra sikkerhed efter kontrol af 

brugeren, bliver hver transaktion på nøgle-

skabet fotograferet digitalt og stemplet med 

tid/dato.

Prox Card

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

Netværk med �ere systemer
Sammenkæd �ere systemer i hele 
virksomheden. Som yderligere nem 
anvendelse, 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-mappingsystem 
tillade download af nøglernes 
placeringen i skabet, direkte til en 
smart-device.

Flådestyring Blokering af parkeringsbås
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 nøglesystemet til

at læse jeres eksisterende identi�kations-

kort.

Øg e�ektiviteten og driften af �åden! 
Spor kilometertæller-outputs og 
daglig brug af �ådekøretøjer. Tildel 
køretøjer reservationer for nem og 
hurtig afhentning.



MONARCH nøgleskab
• Flere login-muligheder: fingeraftrykgenkendelse, 
PIN-koder, magnetkort-swipe mv.
• Betjeningspanelet på skabet anvender touch 
screen-teknologi
• Web-baseret administration fra en PC
• Standardrapporter for en række brancher, og 
mulighed for at lave egne 
• Muligheder for import af brugerdata
• Nød-nøgle der giver adgang skabet i tilfælde af 
strømsvigt
• Robust og sikker stålkonstruktion, ideel til vigtige 
og værdifulde genstande
• Patenteret, ”state-of-the-art” elektroniske kredsløb
• Patenteret, ”Sturdi-lock” nøgleringe til større og 
tungere nøgler
• Plug and play design
• Modulært designet for nem udvidelse
• Indbygget diagnostik med mulighed for ekstern 
fejlfinding
• Forskellige monteringsmuligheder - fritstående 
eller vægmonteret
• Online træning og FAQ’s med video- support
       • Detaljerede danske   
                     manualer for brugere
                                           og administratorer
       • Certificerede installatører
       • Tilbehør til fornuftige priser

GPS tracking af køretøjer
• Besparelse på brændstof
• Forøgelse af levetid på dæk
• Køretøjer hurtigere retur efter tyveri
• Minimering af benzintyveri og ikke
godkendt brug af køretøjer
• Automatisk kørebog, servicestyring og 
brændstofregnskab
• Klart bevis ved forsikringsskader
• Bedre udnyttelsesgrad af køretøjer
• Overblik over køretøjer tættest på borger
• Ledelses rapporter for drift og effektivitet
• Klarhed over status på opgaver
• Melding om køretøjer, der kommer til, eller 
forlader arbejdspladsen, eller andre områder
• Overblik over køretøjer og grupper
   - geografik med tid, hastighed og status
• Teams løser opgaver mere effektivt og kan 
se deres egen præstation

Yderligere fordele ved en totalløsning
fra KEYper Systems Danmark

Danmark

www.keypersystems.dk

gpslocation.com

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

Mobil skaderapportering
• Nem og hurtig afgivelse af rapport mens 
skade er frisk i erindring
• Nem upload af billeder
• Kræver blot en smartphone, en genvej på 
telefonen og et password
• Administrator modtager mail med kopi af 
skadesanmeldelse
• Anmeldelser opsamles i nemt system, og 
kan eksporteres i Excel hvis det ønskes


