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Zavarujte dom s pametno ključavnico
..Poskrbite, da bo vaš dom varen, tudi ko boste vi na zasluženem oddihu na morju..

Varnost že od nekdaj velja za eno najpomembnej
ših vrednot. Čeprav se danes veliko govori pred
vsem o kibernetski varnosti in varnosti podatkov,
ki jih hranimo na različnih napravah, nikakor ne gre
zanemariti fizične varnosti naših nepremičnin. Ko
nec koncev prav v njih fizično hranimo omenjene
naprave, na katerih imamo dragocene datoteke.
Ne nazadnje pa v svojih domovanjih hranimo tudi
veliko drugih dragocenih stvari, od denarja in zlat
nine do dragih avtomobilov v garažah. Število vlo
mov se tudi v Sloveniji vsako leto stopnjuje, najbolj
pa so naši domovi izpostavljeni v poletnih mese
cih, ko smo na dopustih in potovanjih. Zato jih je
treba ustrezno zavarovati.
Ko govorimo o fizični varnosti tako nas samih
kot tudi našega imetja, eno od najbolj zaneslji
vih rešitev predstavljajo sistemi elektronskega
zaklepanja, ki omogočajo, da lahko prostore za
klenemo tudi na daljavo. V primerjavi z mehan
skimi ključavnicami imajo elektronske kar nekaj
prednosti, med drugim preprostost uporabe in
daljšo življenjsko dobo, saj ne prihaja do obrabe
mehanskih delov, hkrati pa lahko nudijo še bolj
šo varnost kot mehanske.

Pametne ključavnice s poreklom
Za enega najbolj uveljavljenih proizvajalcev tovr
stnih rešitev velja podjetje SALTO, ki sisteme elek
tronskega zaklepanja razvija in invoira že vrsto let.
Z njihovimi elektronskimi ključavnicami Salto KS,
Keys as a Service boste imeli ves čas nadzor nad
tem, kdo lahko vstopi skozi posamezna vrata, do
stop pa lahko tudi časovno omejite, tako da dolo
čen uporabnik dobi pravico samo takrat, ko jo
potrebuje. Sistem nudi tudi pregled za nazaj, da

Kaj omogočajo pametne
ključavnice SALTO KS?
Kontrola pristopa v vašem žepu: odkle
pajte na daljavo ali onemogočite dostop in
spremljajte uporabnike.
Odpiranje vrat od koderkoli: vrata lahko
odpirate brez ključa od koderkoli in kadarkoli.
Obveščenost: prejemajte obvestila o ak
tivnosti vrat in uporabnikov na svoj pame
tni telefon.
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lahko točno vidite, kdo je kdaj v določen prostor
vstopil in iz njega izstopil. Proces dodeljevanja in
odvzema elektronskih ključev posameznikom je
sila preprost in enostaven, kakor tudi samo nasta
vljanje ključavnic. Dodatna prednost je tudi to, da
elektronska kontrola dostopa zmanjša skrbi in
predvsem stroške, ki nastanejo v primeru izgube
posameznega ključa.
SALTO KS, Keys as a Service, ki deluje v oblaku, za
gotavlja fleksibilen sistem za nadzor dostopa, ki
ne potrebuje namestitve programske opreme,
uporabnik pa v primerjavi s popolnoma ožičeni
mi elektronskimi izdelki z njim nima dodatnih
stroškov. Vse, kar potrebujete je naprava, s katero
se lahko poveže na internet, saj prek nje dostopa
do svoje platforme. S tem sistemom lahko vrata
odklepate in zaklepate brezstično in brezžično, a
vam sistem kljub temu zagotavlja popolno var
nost in zaščito. Vsa vrata lahko sami tudi daljinsko
odklepate, kadarkoli in kjerkoli, uporabnikom pa
lahko določite dostop do različnih sistemov z
enim samim elektronskim ključem.
Vmesnik platforme, prek katere lahko upravljate
s ključavnicami in ključi, se lahko pohvali z eno
stavno navigacijo in učinkovitim dostopom do
funkcij za upravljanje sistema. Obstoječe upo
rabnike tako lahko na pirmer povabite v svoj sis
tem, kar dovoljuje enemu uporabniku dostopa
nje do različnih sistemov le z enim samim elek
tronskim ključem. Prav tako je mogoče upravlja

ti več sistemov iz ene aplikacije, to pa omogoča
še lažjo uporabo.

Za vsako pisarno in dom
Pametne ključavnice so sicer na voljo v številnih
izvedbah in tako primerne za praktično vsaka
vrata, za implementacijo pa ne potrebujejo oži
čenja. Več informacij o sistemu SALTO KS, Keys
as a Service, lahko dobite na spletni strani sal
toks.com, ali pri slovenskem zastopniku znamke,
podjetju Vovko d. o. o. (info@vovkoshop.si). (P. R.)

VOVKO d.o.o.
Setnikarjeva 1, 1000 Ljubljana
T: 01 / 423 00 90, F: 01 / 257 19 20
info@vovko.si, www.vovko.si
Trgovina PE Setnikarjeva,
Setnikarjeva 1, Ljubljana
T: 01 / 423 60 15, setnikarjeva@vovko.si
Razstavni salon Setnikarjeva,
Setnikarjeva 1, Ljubljana
T: 080 30 09, salon@vovko.si
Trgovina PE Citypark,
Šmartinska cesta 152 G, Ljubljana
T: 01 / 523 35 13, F: 01 / 523 35 14,
citypark@vovko.si
Trgovina PE Nama,
Tomšičeva 2, Ljubljana
T: 01 / 425 31 10, nama@vovko.si
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