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Masterkey™

Popolnoma digitalizirana omarica za ključe vam zagotavlja stalen 
nadzor nad tem pri kom se nahaja posamezen ključ, ves čas.
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Ali ste ključna oseba?
Potem pri svojem delu potrebujete Masterkey™ – pametno omarico za ključe, ki 
vam v vsakem trenutku zagotavlja popoln pregled in nadzor nad vsemi ključi v vaši 
organizaciji.  Brez dodatnih sistemov za upravljanje, brez izgubljenih ključev in brez 
odvečnih stroškov za izdelavo dragih duplikatov. 

Varno upravljanje od prevzema do vračila  
 Vsi ključi shranjeni na enem mestu 
 Osebna prijava za prevzem ključev, s popolno sledljivostjo
 Administrativno orodje za nadzor in poročanje o vseh dogodkih.
 Dodatni zaslon, ki v realnem času prikazuje vse uporabnike ključev
 Avtomatski opomnik, če ključ ni vrnjen pravočasno

«Masterkey™ omogoča, da vedno vemo kdo je prevzel  
kateri ključ, ter poenostavlja sledenje in iskanje  

manjkajočih ključev.»
VIKTORIA PARK, MALMÖ 
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Brez izgubljenih ključev. Brez 
odvečnih stroškov za administracijo 
in drage duplikate. Zgolj popoln 
pregled nad uporabo vseh ključev 
v organizaciji, od prevzema do 
vračila. 
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Masterkey™ – smart key cabinets  



4

Masterkey™ – pametna omarica za ključe 

4

Osebna prijava, jasna navodila, 
nadzorovan dostop, LED indikacija 
ustreznih ključev in popoln pregled 
na osrednjem zaslonu. S pametno 
omarico Masterkey™ so napake 
preteklost! 

Masterkey™ – smart key cabinets  
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«Naša prednost je, da lahko podjetjem nudimo stalno 
podporo, od razvoja, izdelave do namestitve omaric za ključe, 

ter vzdrževanje na kraju inštalacije.»
LARS MALMGREN, MD MEDARCA

Masterkey™  
je edinstvena rešitev

Hitri magnetni konektor samodejno registrira vsak 
prevzem ključev. Mehansko zaklepanje ključev na 
odrejeno mesto v omarici ni potrebno. Ključi, ki so 
posameznemu uporabniku na voljo za prevzem, 
so označeni z LED lučko. Če uporabnik vzame 
ključ, ki ga ne bi smel, ga zvočni alarm opozori na 
napako, ta pa se tudi zabeleži v sistem. 

Ključne prednosti tehnologije hitrega 
magnetnega konektorja so: 
• Enostavna in hitra uporabniška izkušnja 
• Enake ali boljše funkcije za nadzor in revizijo 

dogodkov v primerjavi s konkurenco 
• Nižja cena 
• Nižji stroški pribora in rezervnih delov
• Nižji stroški servisiranja

Pametna tehnologija, ustvarjena 
v sodelovanju z uporabniki
Masterkey smo razvili v tesnem sodelovanju z 
vsakodnevnimi uporabniki podobnih naprav, ki so 
izpostavili dve glavni zahtevi: 
1. Rešitev mora biti kompaktna in uporabniku 

prijazna, z nizkimi stroški vzdrževanja.

2. Tradicionalne omarice, se zaradi programsko 
vodenega mehanskega zaklepanja ključa na 
odrejeno mesto, pogosto kvarijo, kar povzroča 
visoke stroške vzdrževanja. Posledično je 
bila glavna zahteva uporabnika, zanesljivost 
delovanja. Zaradi minimalnega števila gibljivih 
delov so okvare Masterkey omarice izjemno 
redke. 

Celotna rešitev, vključno z matičnimi ploščami in 
drugo elektroniko, je izdelana v Evropi, kar vam 
zagotavlja visokokakovosten izdelek za nizko ceno. 

Pick-N-Go
Stranke želijo rešitev, ki je enostavno razumljiva 
in hitra za uporabo. S hitrim magnetnim 
konektorjem skrajšate čas za prevzem in vračilo 
ključev. Rešitev smo poimenovali Pick-N-Go. 

Hitri magnetni konektor  / V postopku patentiranja

Hitri magnetni konektor je rezultat pametnega tehnološkega oblikovanja (Smart Tech 
Design), kar je omogočilo, da je omarica izdelana brez gibljivih delov. Magnetizem drži 
ključe na odrejenem mestu, kar zmanjša možnost okvar, prevzem ključev pa je hitrejši.
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Kaj Masterkey™ 
vključuje? 

Masterkey™ 

Pametna omarica za ključe  
• Osebna prijava s popolno sledljivostjo
• Zaslon na dotik s samodejnimi navodili
• Dodatna baterija za primer izpada električne energije
• Osebna prijava s kartico ali NFC obeskom

Master Central Server™

Skrbniško orodje v oblaku 
• Nadzor dostopa in popolna sledljivost
• Samodejna poročila in statistike 

Infoscreen™ 
Dodatni zaslon 
• Popoln pregled nad vsemi ključi, ki so v uporabi, v 

realnem času
• Avtomatsko opozorilo preko e-pošte za pravočasno 

vrnitev ključa

Skrbniško orodje
Master Central  

Server™

Omarica za ključe
Masterkey™

Dodatni zaslon 
Infoscreen™
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Masterkey™ je celovita in stroškovno učinkovita rešitev. Sestavljena je iz modulov, ki 
jih je mogoče po potrebi dodajati ali odstranjevati, vključuje programsko opremo in 
storitve poročanja o stanju in dogodkih na napravi. 
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Masterkey™ – smart key cabinets  
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«Zdaj vemo kdo je vzel kateri ključ. Če ključ izgine,  
ga je enostavno locirati s pomočjo sistema in hitro vidimo 

komu je bil dodeljen.»
SÄVE ENTREPENAD, SWEDEN

Masterkey™ – smart key cabinets  
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Stalno imate popoln nadzor in 
pregled nad ključi 

• Odpiranje vrat omarice je omogočeno osebam 
s pravicami dostopa

• Popolna sledljivost od odpiranja omarice in 
prevzema ključa do vračila ključa

• Varno rokovanje s pomočjo LED indikatorjev in 
navodil na zaslonu na dotik 

• Alarmni signal ob prevzemu napačnega ključa
• Dodatni zaslon nudi popoln nadzor nad 

prevzetimi ključi v realnem času
• Avtomatski opomnik za pravočasno vračilo 

ključev

Fleksibilna zasnova modulov   

• Pametna distribucija ključev glede na funkcijo 
uporabnika

• Boljši nadzor in enostavnejši pregled nad tem, 
kdo ima kateri ključ

• LED lučke označijo ključe, ki so posameznemu 
uporabniku na voljo

• Preprečevanje gneče pri prevzemanju in 
vračanju ključev 

• Kompaktna oblika – manjša globina omaric v 
primerjavi s tradicionalnimi omaricami 

Pametna rešitev »vse 
v enem«, ki ustreza 
vsakemu podjetju
Če v vaši organizaciji upravljate s številnimi ključi, se lahko Masterkey™ prilagodi vašim 
specifičnim potrebam. Omarice za ključe so na voljo v velikostih od 20 do 400 ključev. 
S pametnim načrtovanjem lahko Masterkey™ ustvari popoln pregled nad neomejenim 
številom ključev.

Upravljanje s ključi vam še poenostavljamo z možnostjo razvrščanja ključev v 
specifične skupine: za vozila, stanovanja, pisarne, sefe ... Masterkey™ poenostavlja vse, 
brez varnostnega tveganja. 
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Kako izgleda vaša pametna omarica 
za ključe?

Masterkey™ Število ključev Širina (mm) Višina (mm) Globina (mm) Teža (kg)

Masterkey™ - 20 Base 20 550 450 140 15

Masterkey™ - 20 Addon  40 / 60 / 80 365 450 140 25 / 35 / 55

Masterkey™ - 75 Plus 75 420 / 620 vključno z  
nadzornim modulom

750 / 1500 vključno s 
stojalom

220 / 200 notranje 
globine 70 stand + 20 kg*

Masterkey™ - 160 Plus 160 575 / 775vključno z  
nadzornim modulom

1000 / 1500 vključno s 
stojalom

400 / 350 notranje 
globine 160 stand + 20 kg*

Masterkey™ - 400 Plus 400 575 / 775 vključno z  
nadzornim modulom 1500 400 / 350 notranje 

globine 190 kg*

* SSF3492 Švedska visoko varnostna klasifikacija za shranjevanje ključev.

Masterkey™ - 20 Base | 20 ključev Masterkey™ - 20 Addon | od 40 do 80 ključev

Izberite velikost, ki odgovarja vašim potrebam 

Masterkey™ - 75 Plus | 75 ključev Masterkey™ - 160 Plus | 160 ključev Masterkey™ - 400 Plus | 400 ključev
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• Električni priključek: 240 V  50 Hz (zunanji napajalnik)
• Napajanje omarice: 12 V  5 A
• Poraba : do 10 W
• Rezervno napajanje: baterija 12 V, 7 Ah 
• Omarica je izdelana iz jeklene pločevine debeline 2 mm
• Lakirano, bela barva, prašni premaz, odporen na čiščenje s kemikalijami.
• Čitalnik kartic/NFC ključev;  125 KHz ali 13.56 MHz, Mifare
• WIFI 2.4 GHz in 5 GHz,  Ethernet (opcijsko)
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2. Zaprite omarico
 
  Na dodatnem zaslonu se takoj prikažejo podatki o 
 prevzemu ključev
  Dodatni zaslon stalno prikazuje podatke o vseh 
 prevzetih ključih
  Obstaja možnost nastavitve opomnika za pravočasno 
 vračilo ključev

1. Prevzem ključa
 
  Uporabite kartico ali NFC ključ za odpiranje omarice
  Vzamete samo ključe, ki so označeni z LED lučko
  Če vzamete napačen ključ, se sproži alarm
  Sistem registrira vsa dejanja: kdo, kdaj, kateri ključ

Način postavitve in prikaz delovanja 

3. Vračilo ključa
 
  Uporabite kartico ali NFC ključ za odpiranje omarice
  Položite ključe nazaj v omarico
  Sistem registrira vračilo ključev,  
 kdo jih je vrnil in ob katerem času 

Module omaric je mogoče namestiti  horizontalno ali vertikalno enega nad 
drugim. Posamezne module lahko namestite tudi na različna mesta v isti sobi 
glede na vaše specifične potrebe. Masterkey™ vam zagotavlja fleksibilnost! 

«Z namestitvijo več omaric za ključe v različnih 
oddelkih smo si bistveno poenostavili stvari! Prej 
smo morali po ključe hiteti v glavno pisarno, zdaj 
jih imamo vsak v svojem oddelku.»
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Masterkey™ – kjerkoli 
potrebujete nadzor nad ključi 

• Šole
• Univerze

• Dnevno varstvo 
• Domovi za ostarele 
• Poslovni prostori

• Upravljanje objektov

• Policija
• Zapori
• Gasilske brigade

• Prevoz 
• Upravljanje voznega parka

• Igralnice

• Letališča
• Železniške postaje
• Avtobusne postaje 

Biroform dns d.o.o., 
Motnica 11, 1236 Trzin, Slovenija 

t. 01 561 01 00, f. 01 563 75 59,  
e. info@biroform-dns.si | www.biroform-dns.si 


