ATS Sleutelbeheer

Kenmerken
• Koppeling met Deister proxSafe maxx / Traka SW
• Van 8 tot duizenden sleutels in één beheersysteem
• Als communicatieplatform wordt het bedrijfsnetwerk benut
• Autorisatie voor het gebruik binnen de standaard EAL ATS applicatie
• Er wordt gebruik gemaakt van de standaard bedrijfspas

Deister - maxx-64

Omschrijving

Specificatie

EAL ATS / Sleutelbeheer
Het EAL ATS systeem kan worden uitgebreid met een sleutelbeheersysteem. Deze functionaliteit wordt gerealiseerd door een koppeling
met een Deister / Traka sleutelkast en beheersoftware.
Doordat de integratie met dit systeem op softwarematige en hardwarematige basis is gerealiseerd is het gebruik eenvoudig en zijn dezelfde
persoons- en autorisatiegegevens beschikbaar.
De autorisatie voor het gebruik van de sleutelkluis wordt beheerd
vanuit de EAL ATS applicatie, deze applicatie kan overal d.m.v. een gebruikersnaam en wachtwoord in het bedrijfsnetwerk worden gestart.

• Techniek derden :
Deister proxSafe maxx / Traka SW
• EAL hardware :
koppeling op sleutelkluis niveau met een EAL Vossessor
controller
• EAL software :
koppeling d.m.v. een databaseconnectie
• Kaartleestechniek :
op basis van EAL DPAS

Doordat de sleutelkluis zelf ook kan worden voorzien van een netwerkaansluiting is het eenvoudig dit systeem te implementeren op
meerdere locaties.
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Buitenafmetingen
Afhankelijk van merk en model.

Bevestigingsmogelijkheden
Afhankelijk van merk en model.

• Info + Artikelnummers :
Neem contact op met ons Sales Team voor meer Info en de juiste Artikel- en Bestelnummers.
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