ABLOY® OS

Mekaanisten
avainten
hallintamoduuli

Hallintamoduulin
tärkeimmät hyödyt
• Entistä kokonaisvaltaisempi kuva kiinteistön
turvallisuudesta, kulkuoikeuksista ja avaimista
• Kaikki tarvittava tieto ja hallinta yhdessä,
jatkuvasti kehittyvässä järjestelmässä
• Aina ajantasainen tieto avainten tilanteesta ja
niiden käyttäjistä

Entistä tehokkaampi
ja luotettavampi
avainten hallinta

Hallintamoduulin
ominaisuudet

Jatkuvasti kehittyvä ABLOY OS -järjestelmä
mahdollistaa nyt elektromekaanisten PROTEC2
CLIQ -avainten ja OS-kulkutunnisteiden lisäksi
myös mekaanisten ABLOY-avainten hallinnan.
Uusi mekaanisten avainten hallintamoduuli
antaa kokonaisvaltaisemman kuvan siitä, kuka
kiinteistön eri tiloihin pääsee ja millä avaimilla
tai tunnisteilla kulkeminen on mahdollista.
Hallintamoduulin ansiosta myös mekaanisten
avainten säilyttäminen, jakaminen ja
palauttaminen on entistä järjestelmällisempää,
luotettavampaa ja seurattavampaa.

MEKAANISTEN
AVAINJÄRJESTELMIEN TUONTI

AVAINTEN LUOVUTUKSEN
SUUNNITTELU JA LUOVUTUS

• Hallintamoduuliin voidaan liittää kaikki
patentoidut ABLOY-avainjärjestelmät

• Selkeä näkymä avainten varauksista,
saatavuudesta ja tilanteesta
• Hallinnoijan määrittelemät ehdot ja roolit
avainten luovutukselle ja palautukselle

AVAINVARASTOT
• Avainten hallittu säilyttäminen ja siirto
eri varastopaikkojen välillä
• Ajantasainen tieto avainten
saatavuudesta ja tilanteesta eri
varastopaikoissa
• Mahdollisuus liittää osaksi OSjärjestelmän kulunvalvontaa

Aina ajan tasalla
Mekaanisten avainten hallintamoduuli mahdollistaa
avainten jaon ja varastoinnin hallinnan yrityksen
eri toimipisteissä ja avaintenluovutuspaikoissa.
Hallintamoduulin ansiosta tiedetään aina, kuinka
paljon eri tiloihin olemassa olevia avaimia on
vapaana tai luovutettu käyttäjille. Yritys voi myös
jakaa avainten hallinnan näkyvyyden ja oikeudet eri
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• Hallitumpi ja järjestelmällisempi avainten
säilytys, luovutus ja palautus
• Roolipohjaiset oikeudet avainten hallintaan ja
näkyvyyteen

• missä ja milloin avaimet luovutetaan ja
kenelle
• milloin avaimet tulee palauttaa ja mihin
• millaiset ehdot käyttäjän tulee täyttää

AVAINTEN PALAUTUS
henkilöille turvallisesti ja järjestelmällisesti ABLOY
OS -roolien mukaisesti. Kun kaikki tarvittava tieto on
yhdessä skaalautuvassa järjestelmässä, kiinteistön
kokonaisturvallisuuden hallinta ja tarkasteleminen
helpottuvat ja tarve erillisille järjestelmille vähenee. Näin
kiinteistön haltijalla on aina ajantasainen kuva avainten
tilanteesta, käyttäjistä ja tilojen kokonaisturvallisuudesta.

MUUTOSLOKIT
• Ajantasainen rekisteri avainten käytöstä,
luovutuksesta ja palautuksesta
• Kadonneiksi, varastetuiksi tai muusta
syystä poistetuiksi merkittyjen avainten
tiedot

• Selkeä näkymä palauttamattomista ja
palautetuista avaimista
• Palautuksen kirjaaminen ja
vapauttaminen varastoon uudelleen
jaettavaksi
• Nopea suodatus henkilön, avaimen tai
leimauksen mukaan

ABLOY® OS
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Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä.
Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:lla tai kolmannella
osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja,
tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä
ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN ”SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN
MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJA, HILJAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA.”
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ABLOY on turvallisuuden ja lukituksen
suunnannäyttäjä, jonka tavoitteena
on lisätä luottamusta maailmassa.
Yhdistämällä digitaalisen ja
mekaanisen osaamisensa Abloy Oy
kehittää nykyaikaisia, alan johtavia
turvallisuusratkaisuja ihmisten,
omaisuuden ja liiketoiminnan
suojaamiseksi. Abloy on osa ASSA ABLOY
-konsernia, joka on maailman johtava
kulkuratkaisujen toimittaja. Autamme
päivittäin miljardeja ihmisiä kokemaan
avoimempaa maailmaa.

ISO 9001 ISO 14001
OHSAS 18001

