Zámkový šatní systém

Popis
QUICKLOX je elektronický zámkový systém pro šatní skřínky a
bezpečnostní schránky. Maximální počet návštěvníků je omezen počtem
volných skříněk. Systém QUICKLOX vám zprosředkuje důležité informace o
obsazenosti skříněk. V každém okamžiku máte informaci kolik skříňek je
obsazeno a které skříňky jsou k dispozici. To umožňuje variabilní kontrolu
využití systému. To umožňuje optimální využití omezeného počtu skříněk.
QUICKLOX nabízí návštěvníkům mnohem více pohodlí. Informační systém
bude informovat návštěvníky o přidělení skříněk. Dlouhé hledání volné
skřínky se stane minulostí! Systém nabízí možnost jak volného výběru
skříňky , tak také možnost přidělení určité skříňky konrétnímu chipu.
V tomto systému jsou všechny zámky připojeny do centrálního serveru.
Výhoda této architektury, vedle centrálního informačního a řídicího řízení je
také možnost alarmů při násilném pokusu o otevření .
Důležitost řízení šatních skříněk přes systém není možné podceňovat.
Efektivní a ekonomické řízení šatních skříněk je možné jen tehdy pokud jsou
všechny části systému propojeny v síti.

[QUICKLOX]

Technický popis
//QUICKLOX -zámk.jednotka
Rozměry
> 35x145x85.5 (šxvxh)
Teplotní rozsah
> +5 ℃ až +50℃
Čtecí vzdálenost
> přibl. 20 mm (závisí na síle materiálu dveří a
použitém datovém nosiči)
Podporované čipové technologie
> LEGIC Prime+Advant
>ISO 15693
Podporované čipové technologie
> Mifare
//QUICKLOX - řídící jednotka
Rozměry
> 200x75x150 mm /šxvxh/
Napájení
>24 V AC/ 20VA
Teplotní rozsah
> +5 ℃ až +50℃
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Funkce [QUICKLOX]

VÝHODY [QUICKLOX]
» Volný výběr skříněk přímo na místě
» Real-time informace: obsazení skříňe lze zjistit online
» Využití správy systému : Personál recepce může přidělit skříňky (např. rodině dvou dospělých a dvou děti jsou
přiděleny pouze dvě skříňky)
» Zvýšení tržby díky optimálnímu řízení šatny (např. vzhledem k dostupnosti 1500 skříňek, efektivní
kapacita řízení může zajistit, že do objekt může být vpuštěno až 1700 návštěvníků )
» Uživatelská přívětivost: větší komfort pro návštěvníky
» Osobní skříňka: dlouhodobé obsazení pro delší pobyty
» Rezervace zámku pro jednotlivce i skupiny
» Školní skupiny: učitel může obdržet chip pro celou třídu
» Ztráta chipu: s kamerou ve vstupní oblasti, mohou klienti vidět, kdy návštěvník vstoupil do zařízení a která skříňka
mu byla přidělena. Data v systému mohou být využíta k výdeji nového chipu a k zablokování starého.
» Vysoká úroveň zabezpečení: alarm upozornění v případě vloupání nebo manipulace
» Integrace: začlenění do bezhotovostního platebního systému
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