SOLUÇÕES DE
GESTÃO DE CHAVES

Identificação, Controlo e Registo de Chaves
As chaves continuam a ser uma parte vital de qualquer solução de segurança e ainda assim a sua importância
é muitas vezes ignorada. Controlam o acesso a áreas críticas e equipamentos de alto valor. Um sistema de
Gestão de Chaves define quem tem acesso a que chaves, e regista todos os movimentos e localização de cada
chave - é um sistema de controlo de acesso para chaves. Saber quem levou a chave, quando e onde está
significa que controla cada chave - as pessoas sentem-se mais responsáveis e isso significa menos chaves
perdidas.
A implementação de um sistema de Gestão de Chaves reduz custos operacionais e recursos, eliminando
processos manuais e ineficientes.

Identificação
de Chave

Identificação
de Utilizador

Registo
de movimentos

Consulta de Registos

Garanta o registo, documentação, localização e devolução automática de chaves, e aumente o conforto
e eficiência nas operações diárias.

Sem Manutenção

Online

Integração

Graças à tecnologia RFID,
o identificador das chaves
funciona sem contacto - isso
significa que a utilização do
sistema não tem desgaste.

O nosso software suporta
a administração em vários
locais. Isso significa que é
possível monitorizar vários
sistemas de forma centralizada
e em diferentes locais.

Todo os movimentos são
documentados automaticamente.
Os movimentos são reportados
pelo sistema aos responsáveis.
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Software de Gestão de Chaves

Identificação Utilizador

O software permite registar e associar
cada chave com o ponto a que dá acesso,
o s utilizadores que têm acesso as chaves
e consultar o histórico de movimentos de
cada utilizador e chave.

O utilizador identifica-se primeiro - seja através de
um cartão ou registo biométrico – e o sistema tem
de imediato informação sobre que chaves lhe
podem ser atribuidas, e os perfis horários em que
pde ter acesso às chaves.

Identificação Chave

Registo e Consulta de movimentos

As chaves estão identificadas com um pequeno
chip, que pode ser lido rapidamente antes
de a chave ser entregue ao utilizador. Se
o utilizador tiver acesso a chave, o registo é feito
automaticamente. Caso contrário, o sistema
alerta e regista a tentativa de requisição de uma
chave não autorizada.

Todos os movimentos de chaves são registados
e associados a um recepcionista e um utilizador
– sejam autorizados ou tentativas de requisitar
uma chave não autorizada.

Chaveiro Electrónico
Algumas chaves são tão importantes que é necessário garantir
que não podem ser acedidas sem autorização, ou que estão
disponíveis em caso de urgência, mesmo que não haja ninguém
para as disponibilizar.
Cada chave está inserida num identificador de rádio frequência,
que faz o papel de porta chaves electrónico, e é mantido no
chaveiro através de um travamento mecânico. Só quando
o utilizador for identificado com sucesso - e o seu perfil lhe
permita o acesso à chave solicitada - a porta da unidade abre
e a chave é desbloqueada.
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