Zarządzanie przez przeglądarkę

Korzyści
• Użytkownicy i elementy wyświetlane razem, co czyni nadawanie uprawnień
prostym i wygodnym
• Pełny audyt - pełna historia pobrań, zwrotów oraz innych czynności w obrębie
depozytora kluczy i systemu skrytek
• Szereg raportów z możliwością ich szczegółowego filtrowania zapewniający
lepszą kontrolę użycia systemu
• System powiadomień e-mail powiązanych z konkretnym zdarzeniem np. przekroczeniem deadline’u lub zwrotem przez inną osobę
• Centralne zarządzanie dowolną ilością systemów depozytorów kluczy oraz
systemów skrytek
• Blokada systemu w przypadku uruchomienia alarmu antywłamaniowego lub
innego zdarzenia
• System powiadomień, notatek i logowania błędów oraz rejestracja przebiegu,
stanu paliwa i położenia pojazdu
• Możliwość integracji z systemem kontroli dostępu umożliwiający zarządzanie
użytkownikami z poziomu zewnętrznego oprogramowania
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Traka Web
Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania kluczami
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Traka Web

Traka Web to oprogramowanie będące efektem wieloletniej współpracy
z klientami na całym świecie, dedykowane do centralnego zarządzania
depozytorami kluczy oraz systemami skrytek serii Traka Touch, .
Umożliwia podgląd stanu elementów przechowywanych
w urządzeniach - wystarczy zalogować się poprzez
przeglądarkę Internetową komputera,
tabletu lub telefonu komórkowego.
Bez instalacji dodatkowych aplikacji.
Bez ograniczeń w ilości
zarządzanych elementów.
Traka Web zwiększa wydajność w zarządzaniu
systemami Traka, przy zachowaniu przejrzystego
i przyjaznego dla oka interfejsu użytkownika.
Opcje dodatkowe
Traka Web może być wyposażone w szereg dodatkowych opcji, które w zależności od specyfiki
działania klienta mogą przynieść oszczędność czasu i tym samym pieniędzy. Są to między innymi::

Rezerwacje elementów

Logowanie błędów

Pozwala na rezerwacje elementów na
wcześniej zdefiniowany czas.
Np. Określony samochód może być
zarezerwowany na dany dzień dla danej
osoby, uniemożliwiając jego pobranie przez
pozostałych pracowników

Umożliwia użytkownikom wprowadzenie
błędu powiązanego z pojazdami, maszynami
lub sprzętem przechowywanym w systemach
Traka, jak laptopy lub radiotelefony. Jeśli błąd
jest krytyczny, element zostanie zablokowany
oraz będzie niedostępny dla innych osób do
czasu jego usunięcia, zabezpieczając przed
użyciem wadliwego sprzętu. Jeśli błąd jest
niekrytyczny, pobranie jest możliwe, po
zaakceptowaniu informacji o błędzie

Powiadomienia e-mail
Pozwala na zaalarmowanie o wybranych
działaniach w obrębie systemu/klucza.
Np. Pracownik serwisu sprzątającego nie
zwrócił klucza do godz. 20:00. Powoduje to
automatyczne wysłanie wiadomości e-mail do
managera

System wiadomości
Pozwala na wyświetlenie podczas pobrania/
zwrotu klucza/przedmiotu informacji
istotnych dla pracownika.
Np. Pracownik może zostać poinformowany
o konieczności zatankowania pojazdu
podczas jego pobrania lub np. przeglądzie
podczas zwrotu

Blokada systemu
Podczas otrzymania sygnału zewnętrznego o
zagrożeniu, system Traka może automatycznie
przejść w stan blokady.
Np. Podczas włamania do budynku, alarm
wysyła sygnał do urządzenia Traka, które
przechodzi w tryb blokady, uniemożliwiając
dostęp do przechowywanych w nim
elementów

Zarządzanie flotą pojazdów

Deadline

Na opcje zarządzania flotą składają się trzy
funkcjonalności:
Rejestracja przebiegu - użytkownik podczas
zwrotu elementu podaje aktualny przebieg
pojazdu.
Rejestracja stanu paliwa - umożliwia podanie
stanu paliwa w skali 0-100%.
Rejestracja położenia - pozwala na określenie
miejsca zaparkowania pojazdu

Deadline to funkcjonalność, która umożliwia
określenie maksymalnego czasu pobrania
danego elementu lub godziny do której
element może być w posiadaniu użytkownika.
Deadline można przypisać konkretnym
elementom lub użytkownikom. Przekroczenie
deadline’u jest rejestrowane w systemie
i może skutkować wysłaniem powiadomienia
email

Podwójna autoryzacja

Powody pobrania / zwolnienie po opisie.

Pozwala na zwiększenie poziomu
bezpieczeńtwa poprzez wymuszenie
autoryzacji dodatkowej osoby do tego
uprawnionej dla pobrania elementu. Oznacza
to, że osoby mają dostęp do określonych
elementów, jednak pobranie musi być
dodatkowo autoryzowane.
Np. Lekarz, chcąc pobrać ze skrytki ważny lek,
musi poprosić o autoryzację osobę do tego
uprawnioną.

Rejestracja powodu pobrania umożliwia
użytkownikowi wybranie przyczyny pobrania
elementu, co może ułatwiać określenie,
czy dana czynność została wykonana przez
pracownika.
Zwolnienie po opisie umożliwia wykorzystanie
części opisu klucza podczas pobrania, co
ułatwia jego znalezienie. Np. wprowadzenie
numeru rejestracyjnego pojazdu.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjonalnościach
systemu Traka Web, skontaktuj się z lokalnym
dystrybutorem.

Traka Web pozwala na zarządzanie
wszystkimi systemami serii Touch.
Trójwarstwowa architektura czyni to
rozwiązanie bardzo wydajnym, jak również
w pełni skalowalnym.

Traka Web to przejrzysty interfejs i łatwe
nadawanie uprawnień do poszczególnych
elementów.

Traka Web wykorzystuje środowisko
Microsoft SQL server (również w wersji
Express).

Podział elementów na kategorie
wspomaga zarządzanie różnymi ich
rodzajami.

Oprogramowanie wyposażone jest
w szereg wbudowanych raportów, aby
wydajniej wykorzystywać przechowywane
elementy..

Traka Web – Specyfikacja techniczna

Kompatybilny sprzęt

Przeglądarka systemowa

Architektura systemu

Minimalne wymagania serwera

Traka Web umożliwia zarządzanie następującymi
systemami:
Seria M-Touch (10 do 40 kluczy)
Seria S-Touch (10 do 480 kluczy)
Seria L-Touch (10 do 720 kluczy)
System skrytek Traka Touch (pytaj o szczegóły)
Traka Web ma strukturę 3-warstwową - warstwa
danych, aplikacji oraz prezentacji. Takie rozwiązanie
czyni oprogramowanie wydajnym oraz w pełni
skalowalnym.

Skalowalność
Systemy
iFoby
Użytkownicy
Grupy dostępu
Regiony
Zdarzenia
Bufor zdarzeń
*

Max
2,000
720 na system*
25,000 na system
Nieograniczone
Nieograniczone
Nieograniczone
250,000 na system

Liczba iFobów w systemie zależy od jego konfiguracji.

Bezpieczeństwo

Traka Web jest kompatybilne z następującymi
przeglądarkami:
Internet Explorer v8 lub wyższa (rekomendowane v9)
Mozilla Firefox (rekomendowana najnowsza wersja)
Google Chrome (rekomendowana najnowsza wersja)
Safari (rekomendowana najnowsza wersja)
Windows Server 2012 / IIS8+ (3GHz Xeon, 8Gb RAM,
500GB HD)
Windows Server 2008 R2 SP1 / IIS7+ (3GHz Xeon, 8Gb
RAM, 500GB HD)
Windows 10 / IIS10 (3GHz i3, 8GB RAM, 500GB HD)
Windows 8.1 / IIS5 (3GHz i3, 8GB RAM, 500GB HD)
Windows 8 / IIS8+ (3GHz i3, 8GB RAM, 500GB HD)
Windows 7 / IIS7.5+ (3GHz i3, 8GB RAM,
500GB HD)
32 lub 64 bit
Wsparcie dla maszyn wirtualnych

Bezpieczeństwo użytkowników

Traka Web to również wysoki poziom bezpieczeństwa:
Wrażliwe dane przesyłane między systemem
Traka Touch oraz oprogramowaniem Traka Web są
szyfrowane kodem MD5 + AES256.

Simple Authentication – informacje o danych
logowania są zaszyfrowane w bazie

Sam portal Traka Web może być zabezpieczony
certyfikatem SSL.

Autoryzacja Active Directory

Baza danych
Traka Web działa w oparciu o bazę Microsoft SQL Server
2008 lub nowszą (w tym wersje Express).

Timeout sesji – po określonym czasie nastąpi
wylogowanie
Opcjonalna autentykacja SSL

Wielojęzyczność
Traka Web oraz Traka Touch to oprogramowanie
wielojęzyczne. Język jest przypisany do użytkownika zmienia się automatyczne po jego zalogowaniu.
Dodatkowo, język może być zmieniony za pomocą
zawsze dostępnego menu rozwijalnego.

Przeglądarka systemowa

prezentacja

Wizualizacja systemu
Kliknij w wybraną pozycję, aby uzyskać informacje o
zdarzeniach lub zaktualizować dane dostępu do niej.

Web Front End

aplikacja

Business Engine

Linki do zdalnego zwolnienia lub przekazania praw
własności.

Admin
App

Komunikacja

Automatyczna synchronizacja między serwerem a
urządzeniami
Przejrzysta informacja o stanie komunikacji

Communication Engine

Centralnie zarządzanie aktualizacjami systemu.

dane

Raporty
Baza danych

Traka Web wyposażono w szereg raportów, aby ułatwić
zarządzanie elementami:
Raport zdarzeń
Raport uprawnień
Raport użyć elementów
i wiele innych...

