Tuplavarmistettua kulunhallintaa
yrityksellesi

Haluatko varmistua siitä, että oikeat ihmiset
pääsevät sisälle ja ulkopuoliset pysyvät ulkona?
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TUPLAVARMISTUS MERKITSEE SITÄ,
ETTÄ YRITYKSESI TURVALLISUUS JA
KULUNHALLINTA ON VARMISTETTU
KAHDEN TEKNOLOGIAN
SAUMATTOMALLA YHDISTELMÄLLÄ.

Vaaditko tuplasti etuja
lukitus- ja kulunhallintajärjestelmältäsi?

Hallitse kulkuoikeuksia CLIQ
Web Manager -etähallintaohjelmistolla – määrittele
avainten voimassaoloajat ja
aukaisuoikeudet.

Tekemäsi kulkuoikeusmuutokset lähetetään kohteissa
oleviin seinä- tai mobiiliyksiköihin.

Päivitettyään kulkuoikeudet
seinä- tai mobiiliyksikössä
käyttäjä pääsee yhdellä avaimella sinne minne kuuluukin.

TÄTÄ KAIKKEA ON ABLOY® PROTEC2 CLIQ
VARMISTETTU JA TURVALLINEN
Mekaanisen ja elektronisen teknologian yhdistelmän
ansiosta ABLOY® PROTEC2 CLIQ on tuplavarmistettu ja tuplaturvallinen.
KUSTANNUSTEHOKAS JA JOHDOTON
ABLOY® PROTEC2 CLIQ merkitsee keveämpiä elinkaarikustannuksia! Johdottomat, valmiiksi ohjelmoidut
komponentit alentavat asennuskustannuksia. Myös uusien kohteiden ja lukkojen liittäminen järjestelmään on
kustannustehokasta, puhumattakaan jo olemassa olevan
järjestelmän päivittämisestä.
etähalliTTAVA JA MUOKATTAVA
Selainpohjaisella ABLOY® CLIQ Web Managerilla voit
muuttaa kulkuoikeuksia milloin vain ja mistä vain – ilman että lukkojen luona tarvitsee käydä.

VIRASTOISSA JA OPPILAITOKSISSA ON PALJON OVIA, LUKKOJA JA KÄYTTÄJIÄ.
ABLOY® PROTEC2 CLIQ MAHDOLLISTAA KULKUOIKEUKSIEN JOUSTAVAN ETÄHALLINNAN JA
HELPOTTAA KÄYTTÄJIEN ARKEA, SILLÄ YKSI AVAIN RIITTÄÄ.

HELPPOKÄYTTÖINEN JA JOUSTAVA
Yksittäisen käyttäjän kannalta järjestelmä on vaivaton,
sillä yhdellä ainoalla symmetrisellä avaimella pääsee aina
sinne minne on tarkoituskin päästä. Hallinnoija puolestaan arvostaa järjestelmän joustavuutta. Ja jos avain katoaa, on avaimen poistaminen ja uuden avaimen luominen vaivatonta.

AIKAAN SIDOTTU JA AUTOMAATTINEN
Helposti muokattavat kulkuoikeudet on sidottu kelloon
ja kalenteriin, jolloin kaikkien käyttäjäryhmien kulkutarpeista voidaan huolehtia. Esimerkiksi siivoojat pääsevät automaattisesti kiinteistöön vain sovittuina aikoina.
Koska jokainen avaimen käyttökerta rekisteröityy järjestelmään, ovat eri toimipaikkojen tapahtumat ja niiden ajankohdat aina nähtävissä ABLOY® CLIQ Web
Managerissa.
TIETOTURVALLINEN JA PALVELEVA
Tietoliikenne on suojattu. Ohjelmisto voidaan asentaa
omalle palvelimellesi tai tarvittaessa Abloyn palvelimelle,
jolloin Abloy huolehtii palvelimen ylläpidosta ja päivityksistä
SKAALAUTUVA JA INTEGROITAVA
Tarvittaessa voimme yhdistää mekaanisen ABLOY®
PROTEC2 -lukituksen ABLOY® PROTEC2 CLIQ -järjestelmään, jolloin järjestelmästäsi tulee juuri yrityksesi
tai organisaatiosi tarpeisiin sovitettu. Lisäksi ABLOY®
PROTEC2 CLIQ on integroitavissa muihin sovelluksiisi Web Services -rajapinnan kautta.

Tärkeät asiat on syytä
Missä ympäristössä oletkin.
Haluatko varmistua, että oikeat ihmiset
aina varmistaa.
pääsevät sisälle ja ulkopuoliset pysyvät ulkona?

TIETOLIIKENNETEKNOLOGIA ON STRATEGISESTI TÄRKEÄÄ – SIKSI SE ON SUOJATTAVA. LISÄKSI HUOLTOHENKILÖKUNNAN PÄÄSY MAANTIETEELLISEStI toisistaan etäällä oleviin KOHTEISIIN ON turvattava.
ETÄHALLINNOITAVAT ABLOY® PROTEC2 CLIQ -RIIPPULUKOT KESTÄVÄT SÄÄSSÄ KUIN SÄÄSSÄ.

LENTOKENTILLÄ LIIKKUU TUHANSITTAIN MATKUSTAJIA JA TYÖNTEKIJÖITÄ, JOIDEN AJANTASAISISTA
KULKUOIKEUKSISTA ON HUOLEHDITTAVA. ABLOY® PROTEC2 CLIQ TEKEE LENTOKENTÄN KULKUOIKEUKSIEN HALLINNOINNISTA VAIVATONTA JA AJANTASAISTA – SEKÄ PARANTAA TURVALLISUUTTA!

Tuplasti.

ENERGIAN JA VEDEN JAKELUUN LIITTYVÄ INFRASTRUKTUURI pitää yllä elämää. TURVALLINEN,
LUOTETTAVA JA ETÄHALLINNOITAVA ABLOY® PROTEC2 CLIQ varmistaa pääsyn huoltokohteisiin
ja pitää asiattomat ulkona.

LUKITUS- JA KULUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ
Hallinnointia helpottava ABLOY® CLIQ
Web Manager

Parhaaksi

• Selainpohjainen työkalu lukoston ja avainten
kulkuoikeuksien etähallintaan
• Kulkuoikeuksien päivittäminen ei ole aikaan tai
paikkaan sidottu – hallinnoijan ja avaimen
käyttäjän ei tarvitse olla fyysisesti samaan
aikaan paikalla

palkittua ja tuplavarmistettua
kulunhallintateknologiaa

Ainutlaatuinen ABLOY® PROTEC2 CLIQ -avain
• Vain yksi yksilöllinen ja tunnistettava avain
käyttäjää kohden
• Patentoitu, älykäs yhdistelmä ABLOY® PROTEC2
-mekaniikkaa ja CLIQ-elektroniikkaa
• Symmetrinen avain sopii lukkoon
kummin päin vain
Murtosuojahela täyttää tiukat
SFS 5970/7020 murronkestävyysstandardin
vaatimukset.

• ABLOY® PROTEC2 tarjoaa huippuluokan
mekaanisen turvallisuuden
• Elektroninen CLIQ-teknologia mahdollistaa
kulunhallinnan

Joustavasti muunneltavat, kelloon ja kalenteriin
perustuvat kulkuoikeudet mahdollistaa avaimeen
sijoitettu paristo.
Voimassa
klo 8.00

Voimassaolo
päättyy klo 16.00

Lue lisää ja katso esittelyvideo osoitteessa abloy.fi

• Testattu ja patentoitu
• Kattava valikoima
ovisylintereitä,
kalustelukkoja,
avainsäilöjä ja
riippulukkoja

Oikeat sylinterit
jokaiseen oveen

Kalustelukot joko
CLIQ-ominaisuudella
tai mekaanisena
ratkaisuna

CLIQ-avainsäilöt
turvallista
reittiavainten
säilytystä varten

CLIQ-ominaisuuksilla
varustetut IP 68- ja ATEX 2
-luokitellut riippulukot
koviin olosuhteisiin.

www.abloy.fi

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Lars Sonckin kaari 12
02600 ESPOO
puh. 020 599 4200
fax 020 599 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Hatanpään valtatie 26
33100 TAMPERE
puh. 020 599 3111

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.
ASSA ABLOY on maailman johtava oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.
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