
An ASSA ABLOY Group brand

ABLOY® KEYAXXESS
Täydentää avainhallintajärjestelmäsi



Kehittynyttä turvallisuutta

ABLOY®  KEYAXXESS -järjestelmässä avainten hallinta perustuu mekaanisen avaimen

koodin tunnistamiseen. Verrattuna avainkaappeihin, joiden toiminta perustuu pelkästään RFID

-tunnisteeseen, ABLOY®  KEYAXXESS tarjoaa järjestelmään todellisen turvallisuutta lisäävän

ominaisuuden. Sama pätee myös verrattuna avaimen lukitukseen perustuviin ratkaisuihin, 

joissa valvottavat avaimet ovat sijoitettuna avainrenkaaseen.

Edistyksellisiä ominaisuuksia

Tehokkaan avainhallinnan uusi ulottuvuus

ABLOY®  KEYAXXESS  on integroitu avain- ja tehtävä-

hallinnan järjestelmä. Se tarjoaa markkinoiden johtavan,  

turvallisen ja luotettavan säilytysmahdollisuuden

tärkeille avaimille ja auttaa hallinnoimaan avaimia  

tehokkaasti. Jokainen avain määritellään tietyille henki- 

löille, jotka voivat käyttää avaimia ennalta asetettujen  

aikarajojen puitteissa. Avainten noutaminen ja palaut- 

taminen edellyttävät henkilökohtaista tunnistautu- 

mista, joten erillistä valvontaa ei tarvita. Avainten  

käytön jäljitettävyys varmistetaan rekisteröimällä  

jokainen nouto ja palautus.

löille, jotka voivat käyttää avaimia ennalta asetettujen 

aikarajojen puitteissa. Avainten noutaminen ja palaut-

Muistutukset
ja hälytykset

Valvottu avainten luovutus

Turvallisuus

Jäljitettävyys

Tehtävähallinta

Käyttäjäryhmät Raportointi

Avainhallinta



Parempaa turvallisuutta moniin tarkoituksiin

ABLOY®  KEYAXXESS tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet valvoa 

lukittua aluetta tehtävähallinnan avulla. Ainoastaan valtuutetut  

henkilöt voivat suorittaa ennalta määriteltyjä tehtäviä  

(esimerkiksi siivoaminen, kunnossapito ja vartiointi).  

ABLOY®  KEYAXXESS täyttää vaatimukset korkeasta 

turvatasosta, helposta käytettävyydestä ja tehokkaasta

avainhallinnasta.

Avainhallintajärjestelmä sopii kaikkien korkeaa

turvallisuutta ja luotettavaa toimintaa edellyttävien

organisaatioiden tarpeisiin. Toimialaesimerkkejä  

ovat pankit, sairaalat, poliisi, teleoperaattorit,  

energiayhtiöt sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset.

ABLOY® KEYAXXESS – ja hallitset joka tilanteen 

ABLOY®  KEYAXXESS täydentää luontevasti avainhallintajärjestelmäsi. Sen toiminnallisuus

perustuu yksilöllisesti koodattuihin, elektromekaanisiin lukitusyksiköihin. Näin kaappiin  

lukitut avaimet pysyvät valvottuina.

Toimintoihin kuuluvat avainten luovutus ja

valtuutukset, hälytykset sekä eri tehtäville määritellyt

ajanjaksot. Edistykselliseen raportointijärjestelmään

kuuluvat esimerkiksi avainten käytön jäljitettävyys  

sekä mahdollisuus luoda yksilöllisiä  

tapahtumaraportteja.

Avainhallinta



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.

An ASSA ABLOY Group brand

www.abloy.com

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

Huipputeknologialla parhaaseen lopputulokseen

Avainkaappi

• Pulverimaalattu teräksinen kaappi

• Läpinäkyvä ovi

• Mitat: korkeus 615 mm, leveys 505 mm,

 syvyys 180 mm

• Paino n.  kg

• Varavirtalähde

Käyttäjätunnistus

• RFID 

• PIN-koodi

• Henkilökohtainen numero

KEYAXXESS -ohjelmisto

• Helppo käyttöliittymä

• Järjestelmävaatimukset: 

 Windows XP/ Vista/ 7

• AES-salaus

Hälytykset

• Tehtävänhallinta

• Aikaikkunat

• Kaapin oven tila

• Virtakatkos

• Myöhässä olevat avaimet

• Impulssi kulunvalvontajärjestelmään

Avainkaappi

• Pulverimaalattu teräksinen kaappi

Länsi-Suomi
Abloy Oy 
Tohlopinranta 28
33270 TAMPERE 
Puh. 020 599 3111 
Fax 020 599 3280 

Itä- ja Pohois-Suomi
Abloy Oy 
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
Puh. 020 599 2501 
Fax 020 599 2209 
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