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PREDSTAVITEV

Salto KS

Varno, preprosto in brez šopa ključev
.. Verjetno iz lastnih izkušenj poznate občutek, ko se vam na obesku nabira vedno več ključev. Morate jih imeti, a ne veste, kaj bi z njimi, saj
so popolnoma nepriročni. Odlična rešitev težave je elektronsko zaklepanje vrat, ki se ga poslužuje vse več uporabnikov. Za zdaj je
priljubljeno predvsem v podjetjih, a se počasi seli tudi v domove ..

Za elektronsko zaklepanje se, čeprav pri nas še ni
preveč razširjeno, odloča vse več ljudi, zlasti v podjetjih. V primerjavi z mehanskimi ključavnicami, ki
so vgrajene v vrata večine domov, imajo elektronske kar nekaj prednosti, med drugim preprostost
uporabe in daljšo življenjsko dobo, saj ne prihaja
do obrabe mehanskih delov, hkrati pa lahko nudijo boljšo varnost. Pametne ključavnice, ki omogočajo odklepanje in zaklepanje brez ključev, bodo
namreč v prihodnje vse bolj nadomeščale klasične, ki smo jih vajeni. Ljudje smo občasno nekoliko
skeptični do novosti in s pametnimi ključavnicami
ni nič drugače. Vendar so se pri tistih, ki jih že uporabljajo, izkazale za zelo zanesljive. Prav tako je odveč skrb glede njihovega delovanja ob izpadu elektrike. Elektronske kontrole dostopa namreč tudi v
tem primeru delujejo normalno, saj imajo baterijsko napajanje. Ko je čas za menjavo baterije, pa naprava lastnika pravočasno obvesti.

Izguba elektronskega ključa? Brez panike
Med najboljše elektronske ključavnice zagotovo
sodijo ključavnice Salto KS, Keys as a Service. Z
njimi boste imeli ves čas nadzor nad tem, kdo
lahko vstopi skozi posamezna vrata, dostop pa
lahko tudi časovno omejite, tako da dobi določen uporabnik pravico samo takrat, ko jo potrebuje. Sistem nudi tudi pregled za nazaj, da lahko
točno vidite, kdo je kdaj v določen prostor vstopil in iz njega izstopil. Proces dodeljevanja in od-

Pametne ključavnice
Salto omogočajo:
• Kontrolo pristopa v vašem žepu: odklepajte
• 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 aktivnosti vrat in uporabnikov na svoj pametni telefon.

www.racunalniske-novice.com

vzema elektronskih ključev posameznikom je sila preprost in enostaven, kakor tudi samo nastavljanje ključavnic. Vsa vrata lahko odklepate tudi
na daljavo, ne glede na to, kje se nahajate. Potrebujete le podatkovno povezavo na svojem računalniku oziroma - še bolj preprosto – na telefonu. Za ključavnice Salto KS, Keys as a Service,
je namreč na voljo tudi aplikacija za pametne
telefone, prek katere jih lahko odklepate, platforma namreč deluje v oblaku. Poleg telefona
jih lahko odklepate tudi s kartico ali obeskom,
odvisno, za kaj se odločite. Vsekakor veliko bolj
priročno kot šop ključev za vsa različna vrata, ki
jih morate dnevno odklepati, saj lahko uporabnikom določite dostop do različnih sistemov z
enim samim elektronskim ključem.
Če pa kdo svoj elektronski ključ izgubi, se ne boste srečali s težavami, ki smo jih bili vajeni včasih,
saj ključavnice omogočajo enostavno brisanje
izgubljenega ključa. Stroškov tako v tem primeru skorajda ne boste imeli, saj zaradi tega ni treba zamenjati vseh ključavnic v hiši. Ključavnice
delujejo na podlagi platforme IQ, ki za sporazumevanje uporablja M2M tehnologijo, ta pa ne
potrebuje Wi-Fi povezave. Platforma ima razumljiv in vizualno všečen uporabniški vmesnik, ki
omogoča enostavno navigacijo in pregled različnih funkcij, prek aplikacije pa je mogoče upravljati več sistemov.

Za katerakoli vrata
Eden glavnih sestavnih delov ključavnice so digitalni cilindri XS4 GEO. Ti so zelo vsestranski, saj jih je
mogoče vgraditi v katerikoli tip vrat, tudi tista, pri
katerih namestitev običajnega kompleta pametne
kljuke ni mogoča ali se ne zahteva. To predstavljajo zelo ugodno rešitev, s katero pridobite nadzor
dostopa nad različnimi vrati, saj nudijo enako funkcionalnost kot celostni sistemi kontrole dostopa.
Digitalne cilindre XS4 GEO je zelo enostavno vgraditi, z njimi pa boste imeli ves čas nadzor nad tem,
kdo lahko vstopi skozi posamezna vrata. Cilinder
ima zelo dober revizijski sistem za sledenje uporabnikom, ki deluje prek Saltovega virtualnega
omrežja (SVN), nudi pa tudi pregled za nazaj. Proces dodeljevanja in odvzema elektronskih ključev
posameznikom je zelo preprost, kakor tudi samo
nastavljanje cilindrov oziroma ključavnic. Vsa ko-

munikacija med uporabniškim medijem in digitalnim cilindrom je šifrirana in zavarovana pred nepooblaščenim dostopom, visok nivo varnosti pa
zagotavlja tudi visoko odporna kaljena zaščita, ki je
ni mogoče prevrtati.

Pozabite na ključe
Brezstična serija digitalnih cilindrov XS4 GEO je
združjiva z NFC tehnologijo, ki kot že rečeno
omogoča, da telefoni, ki NFC podpirajo, delujejo kot brezkontaktni nosilci podatkov za odpiranje in kontrolo vrat s Saltovim sistemom kontrole pristopa. XS4 GEO nudi pestro izbiro ID nosilcev, vkljujoč ibutton, Legic Advant, Mifare, Mifare Plus, Mifare Ultralight C, DESFire EV1, HID i
Class, Picopass in Skidata. Najbolje se cilindri
XS4 GEO počutijo v navezi s Saltovimi pametnimi kljukami XS4 ONE. Digitalni cilindri XS4 GEO
so na voljo v šestih različnih površinskih obdelavah in v različnih profilih (euro, angleški ovalni,
skandinavski, vdolbni cilindri, avstralski ovalni ali
RIM). Več informacij o njih lahko dobite pri podjetju Vovko d.o.o, ki je v Sloveniji uradni zastopnik znamke SALTO.
(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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