T9530

Set udefra:
T9530
Stort tydeligt display fortæller hvad du skal gøre
Danske tekster
Overskuelige taster samt Rød/Grøn diode og lydsignal
Nem at anvende og indstille
Godkendt pengeskabslås EN1300 klasse B / VdS klasse 2
Kan monteres på stort set alle pengeskabe
Kan opsættes med netop de funktioner du ønsker

Et hav af muligheder:
T9530
Uddelegering af ansvar på Master, Manager og forskellige niveauer af Brugere
Op til 90 Brugere med hver sin omstilbare kode
Mulighed for opluk med kode OG nøgle(chip)
Programmerbar variabel tidsforsinkelse samt tid inden genluk
Mulighed for at 2 brugere skal være sammen for at kunne låse op
Mulighed for blokering af låsen på udvalgte tidspunkter eller hændelser
Mulighed for tilkobling af tavs alarm
Manipulationsspærre – straftid ved gentagne fejlindtastninger
Mulighed for automatisk udløb af koder
Smæklåsfunktion – Luk pengeskabet, drej håndtaget og der er låst
Undgå batteriskift – Kan forsynes via netstrøm eller alarmanlæg
Engangskoder – Opret en kode som kan anvendes én gang inden for en given periode
Dynamiske koder – Tildel en kode netop som brugeren skal anvende den
Internetopkobling – Administrer/overvåg alle låse fra hovedkvarteret
Log med de seneste 3500 hændelser – direkte fra lås eller på PC
Betjening af op til 5 låse med ét tastatur

Dynamiske koder:
T9530
Hvorfor?
Tildel en engangskode fra hovedkvarteret efter anmodning fra en verificeret medarbejder
Kontroller efterfølgende at pengeskabet er lukket og låst og at alt er OK.
Ingen kabelføring eller anden forbindelse.
Styring af op til 8000 brugeres adgang til dine pengeskabe.
Hvordan?
En algoritme i låsen og en tilsvarende algoritme i hovedkvarterets computer sikrer at
netop den aktuelle 9-cifrede kode bliver meldt ud.
Bruger lukker op med Chip og 9-cifret kode
Efter korrekt aflåsning melder brugeren den af låsen oplyste 4-cifrede retur til hovedkvarteret.
Ekstra
Programmerbar udløb af kode
Programmerbar tid og dato for anvendelse af kode
Planlæg oplukninger i forvejen eller efterhånden som behov opstår

Software til styring af oplukninger med dynamiske koder:
T9530
Brugere
Låse
Lås åbnet og efterfølgende korrekt aflåst
Afventer lukkekode
Forkert lukkekode afgivet
Aktiv kode
Endnu ikke aktiv kode

Den udvidede hændelseslog:
T9530
Vælg om du ønsker at udlæse seneste 3500 hændelser
eller låsens konfiguration.
Åben gemt hændelseslog
Gem aktuel hændelseslog som en fil
Gem log som Excel regneark
Gem log som PDF
Sammensæt flere logfiler
Ændring af sprog
Ændring af datoformat Amerikansk – Europæisk
Ændring af fra 24-timers ur til 12-timers ur
Automatisk skift mellem sommertid og vintertid

Programmer og overvåg alle dine pengeskabe fra ét sted:
T9530
Fjernstyring af lås
Check status på lås
Ændring af koder
Igangsæt nedtælling af tidsforsinkelse
Stop nedtælling af tidsforsinkelse
Omgå tidsforsinkelse
Blokering af lås
Udtræk log
Oprettelse af brugere
Slette brugere
Bloker brugere
Ændring af tid og dato
Ændring af faste blokeringstidspunkter
Ændring af tidsforsinkelse
Meldinger fra lås
Tavs alarm
Tidforsinkelse igangsat
Låge åbnet / lukket og låst / for længe åben
Fejl kode anvendt
Strømsvigt
Lås blokeret af alarmsystem
Tidsforsinkelse omgået

Internetopkobling af lås
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