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Hur kan man enkelt hantera företagets 
bilnycklar på ett  säkert sätt?
Kan man hantera nycklarna till hundratals 
rum utan konstant tillsyn av receptionisten?
Vem har nyckeln till lagret?
Vem har använt gaffeltrucken senast?
Kan jag reservera en nyckel till mötesrummet 
för en given tid?

ProxerSafe®

ProxerSafe®-systemet har designats för att hantera 
och lagra nycklar, enheter, instrument, verktyg 
och dokument, på ett övervakat, auktoriserat och 
spårbart sätt.

Om behovet är att förvara nycklar säkert så kan 
KeySafe® Lock-skåpet med dess RFID-nyckelpluggar 
vara den rätta lösningen.
Om du behöver lagra inte bara nycklar utan även 
mobila enheter, dokument, värdesaker, verktyg eller 
annan utrustning, så kan skåpet förses med lådor, 
vilket är det bästa valet.

Skåpen kan öppnas med RFID-kort, PIN kod och/eller 
biometrisk identifiering.
För att skydda nycklar och värdesaker från fysiska 
våld riktat mot utrustningen så kan skåpen byggas 
in i ett SSF-3492 certifierat säkerhetsskåp 
(ProxerSafe® säkerhetssystem).

KeySafe® Lock-skåpet låser fast varje nyckel 
individuellt och det tillåter inte att några nycklar 
hämtas ut av någon som saknar behörighet, utan 
endast av dem som har rättigheterna till den aktuella 
nyckeln.

Systemet övervaka och loggar vem som tagit ut och 
returnerade vilka nycklar och när. Nyckelskåpen kan 
kopplas upp och hanteras på distans, integrerat i ett 
inbyggt ledningssystem, men de kan också hanteras 
oberoende i ett fristående läge.



9/28/2022

Användare kan bara hämta de 
nycklar som de är auktoriserade  
att hämta ut.
Det är möjligt att spåra vem som 
öppnade ett skåp, när och vilka 
nycklar som togs ut eller returneras.

FUNKTIONER OCH ALTERNATIV

• RFID, PIN eller biometrisk användarautentisering.
• Auktorisation kan beviljas eller återkallas per nyckel 

och per användare, även på distans
• Skåpet kan programmeras och kontrolleras via 

pekskärmen på den inbyggda datorn och/eller på 
distans via ProxerSafe® Web Access-gränssnitt.

• Nyckelhantering i flera skåp, kan även på systemnivå 
förvaltas genom att man kopplar upp skåpet via ett 
nätverk.

• Den inbyggda datorn med pekskärm säkerställer s.k. 
lokal, fristående drift vid bortfall av nätverk.

• Knappsökningsfunktion
• En Log innehållande nyckel och skåphändelser 

såväl som bokningsinformation kan ses på skärmen.
• Vid identifiering kan även användarens foto visas på 

skärmen bredvid namnet
• Larm och notiser kan ställas in, skåpet kan även 

anslutas till ett brandlarmsystem
• ProxerSafe®-systemet kan integreras i ett passer-

system
• Alkomätare analysator – bilnycklar kan endast tas ut 

efter ett negativa testresultat
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