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Systemy elektronicznych skrytek Traka to idealne rozwiązanie do kontroli
dostępu do wielu wartościowych przedmiotów takich np. radia, tablety,
telefony, skanery ręczne a nawet broń. Zastosowanie technologii RFID
gwarantuje, że dany przedmiot został zwrócony do skrytki. Z kolei opcja
ładowania urządzeń pozwala na wydanie użytkownikowi zawsze najbardziej
naładowanego egzemplarza. System inteligentnych skrytek Traka jest
dostępny w wielu różnych rozmiarach, opcjach a poszczególne skrytki mogą
być dedykowanymi dla konkretnego przedmiotu. System skrytek Traka
może działać jako urządzenie całkowicie samodzielne lub pod kontrolą
oprogramowania.

Główne cechy systemu:

• Kontrola nad przedmiotami dzięki RFID
• Dostęp do zawartości skrytek tylko dla osób uprawnionych
• Pełny audyt pobrań, zwrotów i innych czynności w systemie
• Dostęp do skrytek 24/7
• 7" ekran dotykowy (systemy Touch)
• Zarządzanie poprzez przeglądarkę www dzięki Traka web
• Możliwość działania jako samodzielne urządzenie, niezależne od pozostałych
struktur IT w firmie

Specyfikacja:

• Rozmiary drzwi(skrytek) Najmniejsze: 118mm(Sz)x72mm(W) ("1W x 1H") –
rozmiar wnęki to 78mm (40mm mniej).
• Pozostałe szerokości drzwi: 1.5W (177mm), 2W (236mm), 3W (356mm)
• Pozostałe wysokości drzwi: 2H (146mm), 2.5H (183mm), 4H (294mm), 5H
(367mm)
• Głębokość (wewnętrzna): 150mm lub 250mm
• 3 rozmiary (wysokości) ram montażowych
• Opcje drzwi: standard (metalowe z otworami). Opcjonalnie drzwi pełne lub
z szybką
• Liczba skrytek w obrębie systemu (jednego panelu
sterującego) - 100
• Opcjonalne metody identyfikacji: Czytnik zbliżeniowy
(karty, tokeny itp.), czytnik kodów kreskowych, czytnik
kodów QR, czytnik biometryczny
• Interfejsy: RJ45 do podłączenia z serwerem
oprogramowania. USB do importu/eksportu danych (np.
w systemie stand-alone)

Funkcjonalności

• Wszystkie systemy skrytek Traka mogą być zarządzane z poziomu oprogramowania Traka32/Traka Web.
Oprogramowanie jest łatwe w użyciu i umożliwia centralne zarządzanie niemal nieograniczoną ilością
systemów Traka
• Standardowe systemy zapewniają pełną kontrolę dostępu użytkowników do określonych skrytek.
Skrytki dostępne są tylko dla użytkowników zdefiniowanych w systemie wg. wprowadzonych kryteriów.
Technologia RFID pozwala na szczegółową kontrolę pobrań i zwrotów przedmiotów przechowywanych
w skrytkach
• Ładowanie urządzeń umożliwia zagwarantowanie wydania zawsze najbardziej naładowanego
urządzenia użytkownikowi
• Gniazdo iFoba, które może być zainstalowane w śtodku skrytki umożliwia dodatkowe zabezpieczenie
kluczy w skrytce oraz ich kontrolę

Specyfikacja techniczna:

• Zasilanie: Input: 100-240V AC, Output: 15V DC
• Zasilanie awaryjne: DC12V 7,2Ah
• Pobór mocy: 350W max (nie uwzględnia opcji ładowania)
• Środowisko otoczenia: Tylko do użytku wewnętrznego (-5°C do +50°C, 95% wilgotności)
• Liczba użytkowników: 25,000 / system
• Interfejs czytnika: Clock/data, Wiegand, Serial (RS232/ TTL), tylko PIN
• Certyfikaty CE, FCC, CSA, ROHS
• Opcje standardowe: Grupy użytkowników, Deadline, Raporty, Alarmy
• Opcje dodatkowe: FIFO, powód pobrania, logowanie błędów
• Integracje: Postbox - dla zaplanowanych aktualizacji szczegółów użytkowników, pełna integracja z
pozostałymi systemami KD
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