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System skrytek Traka Touch
Karta produktu

System inteligentnych skrytek Traka to rozwiązanie idealne do zarządzania 
dowolnymi przedmiotami wymagającymi kontroli np. radiotelefony, 
tablety, telefony, skanery, broń itp. Opcjonalne zastosowanie technologii 
RFID umożliwia dodatkowo informację o tym, czy dany przedmiot został 
zwrócony do skrytki czy też nie. Funkcja ładowania pozwala upewnić się, że 
użytkownikowi zostanie wydane zawsze najbardziej naładowane urządzenie. 
Systemy skrytek Traka mogą być zaprojektowane pod dane urządzenie klienta 
jak również, można wykorzystać jedną z wielu dostępnych opcji rozmiarowych.

Informacje ogólne:

• Pełna kontrola przechowywanych przedmiotów 
dzięki technologii RFID 

• Dostęp do skrytek tylko dla autoryzowanych 
użytkowników

• Pełny audyt zdarzeń z możliwością raportu na 
pamięć USB

• Dostęp do przechowywanych przedmiotów 24/7

• 7" ekran dotykowy i czytelny interfejs

• Możliwość zdalnego zarządzania dzięki Traka Web

• Możliwość działania jako zupełnie autonomiczne 
urządzenie, bez ingerencji w pozostałe struktury IT

Skrytki dedykowane
Traka posiada w swojej ofercie systemy skrytek 
modularnych w różnych rozmiarach, jednak, 
gdy nie są one wystarczające, rozwiązanie może 
zostać zaprojektowane od podstaw - dokładnie dla 
przedmiotów, które chcesz przechowywać

Wszystkie takie systemy są systemami dedykowanymi. 
Jeśli rozwiązanie modularne nie jest wystarczające, 
skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie 
pytania

Kiedy twój system wymaga indywidualnego 
zaprojektowania

• Niestandardowy rozmiar skrytki lub kolor 
urządzenia

• Użycie innej niż standardowej metody identyfikacji (np. skaner tęczówki oka)

• Więcej niż jeden rozmiar skrytki w obrębie systemu

• Inne niż standardowe mocowanie zawiasów drzwi

• Inny design systemu np. przezroczyste drzwi zamiast metalowych

• Inny sposób użycia skrytek lub inne funkcjonalności oprogramowania
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Główne zalety: 
• Dostępność rozmiarów od ok. 70x70mm do 600x600m lub więcej

• Drzwi metalowe perforowane, pełne lub wyposażone w “okno”

• Do 100 obsługiwanych skrytek za pomocą jednego panelu 

• Inny niż standardowy (ID/PIN) sposób identyfikacji użytkownika: Czytnik zbliżeniowy, czytnik 
biometryczny, skaner kodów QR itp.

• Możliwość włączenia do sieci poprzez gniazdo RJ45 i zdalnej obsługi poprzez zewnętrzne 
oprogramowanie Traka Web/Traka32

• Port USB do eksportu danych systemowych w postaci pliku XLSX

Funkcjonalności: 
• Wszystkie systemy skrytek Traka mogą być zarządzane zdalnie 

dzięki oprogramowaniu Traka Web/Traka32. Proste w obsłudze  
i czytelne oprogramowania umożliwia łączenie systemów skrytek 
w sieć, umożliwiając tym samym centralne zarządzanie nimi

• Systemy skrytek Traka pozwalają na określenie kto oraz kiedy ma 
mieć dostęp do zdefiniowanych skrytek. Użytkownicy, którzy nie 
mają dostępu do określonej skrytki, nie są w stanie pobrać jej 
zawartości

• Technologia RFID pozwala na rejestrowanie informacji o 
pobraniu/zwrocie danego przedmiotu (nie tylko o otwarciu/
zamknięciu skrytki)

• Opcja ładowania przechowywanego przedmiotu dostępna jest 
w postaci określonego kabla/gniazdka 230V we wnętrzu skrytki. 
Zapewnia to gotowość do pracy przechowywanych urządzeń tuż 
po pobraniu

• Możliwość wyposażenia skrytek w gniazda iFob umożliwia 
przechowywanie kluczy w skrytce (ukrywając ich profile) oraz 
zapewniając pełną rejestrację ich pobrań/zwrotów
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