TRAKA21

PLUG & PLAY SLEUTELBEHEER

Een groots sleutelbeheersysteem

Dit innovatieve plug & play systeem biedt het midden- en
kleinbedrijf een intelligente sleutelbeheeroplossing.
Simpel, efficient en kosteneffectief. Traka21 maakt inzichtelijk wie,
wanneer, welke sleutel of sleutelbos in zijn bezicht heeft (gehad).

Hoe werkt Traka21?
De juiste sleutels, voor de juiste personen beschikbaar
hebben op het juiste moment, is voor vele organisaties een
uitdaging. Traka21 maakt dit eenvoudig!

Wat is Traka21?
Traka21 is een geavanceerd stand-alone
sleutelbeheersysteem voor kleine en
middelgrote organisaties, dat gebruik maakt
van innovatieve RFID technologie. Daarnaast
is Traka21 een compact en fraai ogend
systeem dat niet zal misstaan.
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De gebruiker krijgt
toegang tot het systeem
door zijn unieke PIN
code in te voeren.

Werking
• Stand-alone Plug & Play oplossing met
geavanceerde RFID technologie

Alle sleutelposities in de
Traka21 zijn vergrendeld.
Groene LED's gevan aan
tot welke sleutels de
gebruiker toegang heeft.
De gebruiker kan de
sleutels met een rood
LED niet uitnemen.

• Bediening via touch screen
• Toegang tot sleutels uitsluitend middels
PIN code
• Sleutels of sleutelsets zijn vergrendeld
middels een speciale veiligheidsring
• Eenvoudige installatie en configuratie
• Geen verbinding met netwerk of PC
vereist
• Netvoeding met optionele batterij back-up

Bij teruggave wordt met
een oranje LED de juiste
sleutelpositie aangegeven.

Kenmerken
• Beheer van gebruikers, sleutels en
toegangsrechten via het touch screen
• Diverse standaardrapporten op te
vragen
• Import en export via USB mogelijk
• Meertalig
• 21 sleutelposities met LED-verlichting
•21 RFID i-Keys en 21 sleutelringen voor een
onlosmakelijke bevestiging
• Akoestisch alarm

Traka21 sleutelring De
verzegelde sleutelringen
zijn eenvoudig en zonder
gebruik van speciaal
gereedschap te gebruiken.
Traka21 i-Key
Na (onlosmakelijke)
bevestiging van een sleutel
aan een i-Key, wordt er een
sleutelpositie toegewezen en
wordt deze toegekend aan
geautoriseerde personen.

Traka
Innovatieve en intelligente sleutelbeheersystemen
Traka is marktleider op het gebied van innovatief sleutelbeheer.
Het bedrijf behoort tot de ASSA ABLOY groep en biedt
wereldwijd oplossing voor het beheren van sleutels en
waardevolle bedrijfsmiddelen aan.

Al meer dan 10 jaar heeft NoRisk KeyManagement een intensieve
samenwerking met Traka. Met trots kunnen we NoRisk KeyManagement
de specialist noemen als het gaat om geautomatiseerd sleutelbeheer.
Als enige partij in Nederland hebben wij een 100% focus op deze
problematiek en beschikken wij over kennis en ervaring van bijna alle
systemen in de markt.

De kracht van gecombineerde systemen
NoRisk KeyManagement maakt inzichtelijk wat er met uw gedeelde
bedrijfsmiddelen gebeurt. Uw bedrijfsrisico’s nemen af en de
bewustwording van uw medewerkers neemt toe. Al bijna 15 jaar doen wij
dit voor honderden klanten met Zorg, Enthousiasme en Aandacht!

traka21.nl

NoRisk KeyManagement BV
Leeuwenhoekstraat 1
2652 XL Berkel en Rodenrijs
T 010 2570010
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ASSA ABLOY, the global leader in
door opening solutions

