KeyGuard
Systém správy klíčů
Návod k obsluze

Velká dotyková obrazovka umožňuje snadno a jednoduše ovládat celý systém správy klíčů a také
rychle získat informace, kdo a kdy vyzvedl daný klíč nebo ve které skříňce se nachází aktuální klíč (platí
pro rozšířený systém správy klíčů).
Pomocí SW, který je součástí dodávky, je možné vygenerovat a vytisknout řadu sestav a zpráv.
Do ovládacího panelu je možné zaintegrovat dvě čtečky Wiegand (vrátit klíč / vydat klíč) a čtečku
otisku prstu, a to od světové jedničky v biometrických technologiích, francouzské firmy Morpho Safran.
Po naprogramování systém umožňuje přístup velice jednoduše a rychle - jediné co potřebujete,
je přístupová karta, přístupový kód nebo otisk prstu.

Nastavení přístupových režimů klíčů
Veškerá nastavení uživatelů, klíčů, seznamů klíčů, časových zón, úrovní přístupů a generování
zpráv se provádí za pomoci software SecuriProx Studio (viz samostatný manuál).

Vydávání klíčů

Pro vydání klíče, přiložte vaši kartu na pravou čtečku (pokud je čtečka součástí zařízení) nebo zadejte
vaše identifikační číslo (ID) a heslo (v případě nastavení Card & Code – karta a kód, je nutné přiložit kartu
A zadat heslo.
V případě, že máte variantu s čtečkou otisků prstů, můžete využít k autorizaci vaše prsty. Tato
varianta umožňuje nastavení různých úrovní přístupu pro různé prsty. Například pro první prst (pokud
jste vedoucí a máte přístup ke všem dveřím) můžete nastavit úplný přístup k systému a pro druhý prst
lze nastavit pouze přístup ke klíči od vaší kanceláře. V takovém případě můžete používat druhý prst na
každodenní přístup a první v nouzové situaci.
Pokud máte přístup k jedinému klíči, systém odemkne dveře a rozsvítí a odblokuje buňku s vaším
klíčem.
Pokud máte přístup k několika klíčům, zobrazí se menu se seznamem pouze vašich klíčů. Můžete
zkontrolovat stav klíčů (vydání, vrácení, zablokováno, špatný čas k odebrání).

Zvolíte jeden nebo vice klíčů a stisknete klávesu Vydání. Systém otevře dvířka a postupně ukazuje
pozici a uvolňuje dané klíče
Aby bylo používání snazší, je možné využít několik možností.
•

Filtrovat – Odebere ze seznamu všechny klíče, které jsou “vydané”, “zablokované” nebo
“nepovolené odebrat v daném čase”. Uvidíte pouze ty klíče, které máte v kompetenci si vzít.

•

Hledat – Můžete hledat požadovaný klíč na seznamu. Je možné vložit název klíče nebo jeho
číslo. V případě, že jste našli seznam klíčů, můžete si vybrat
jeden nebo několik klíčů a stisknout klávesu “Vydat”, nebo se vrátit na hlavní obrazovku a
pokračovat.

•

Skupiny – Je také možné vyzvednout si celou skupinu klíčů. V tomto kroku stisknete záložku
“Skupina”, vyberete požadovanou skupinu klíčů nebo několik skupin klíčů, stisknete “Vydat”
nebo se vrátíte na hlavní obrazovku a pokračujete. Skupina klíčů může být blokována časovou
zónou. Pokud budete požadovat klíče v nevhodné době, rozsvítí se červené světlo a status
“Čas” – to znamená, že v tuto
chvíli nemáte povolení tyto klíče odebrat.

•

Historie – Přímo z dotykové obrazovky ovládacího panelu je možné získat posledních 16
pohybů každého klíče. Čas a datum, událost (vydat, vrátit a poplach). Je dostupné i jméno a
telefonní číslo osoby, a to případě, že tyto informace jsou povoleny softwarem.

•

Návrat – Vždy se můžete vrátit na původní obrazovku.

Jakmile zvolíte klíč, několik klíčů, nebo skupinu klíčů, stiskněte pouze klávesu “Vydat”. Systém
odemkne dvířka. Pokud máte sestavu několika skříní, bude ta požadovaná identifikována pomocí světla
v horní části. Když otevřete dvířka, požadovaná buňka se rozsvítí a odemkne. Musíte odebírat klíče jeden
po druhém. Po odebrání všech klíčů, zavřete dvířka. Pokud zapomenete, spustí se akustická výstraha.
Časy všech úkonů můžete nastavit v softwaru (otevřít dvířka, odemknout buňku a zavřít dvířka). Existuje
i možnost odpojit sensor dvířek. V tom případě se varovné zařízení nespustí, i když zapomenete dvířka
zavřít.
Všechny vydané / vrácené klíče se zobrazí na monitoru.

Vracení klíčů

Pokud klíče nebo skupinu klíčů vracíte, je třeba přiložit kartu na levou čtečku nebo zadat
identifikační kód a heslo.
Klíče můžete vrátit kdekoli. Systém přečte informace z klíčenky, rozezná klíč a zapamatuje si jeho
umístění. Příště si odeberete tento klíč v této lokaci.
Jakmile všechny klíče vrátíte, musíte zavřít dvířka v časovém limitu, jinak se spustí varovný signál.

Nouzové vydávání klíčů
Pokud dojde v systému k chybě nebo poruše, je možné klíče vydat manuálně. Musíte otevřít
přední dvířka pomocí nouzového klíče. Stejným klíčem se otevírají i vnitřní dvířka. Jakmile otevřete
vnitřní prostor, můžete uvolnit požadované klíče zatažením magnetických solenoidových kolíků.

