
   

 

Masterkey™  
Stvari, ki jih je potrebno upoštevati, preden investirate v 

omarico za ključe.  

 

Kako razmišljate prav (ali narobe) v svetu ključev 

 

Ali v vaši organizaciji upravljate s številnimi ključi?  Ali vaše podjetje upravlja 
s številnimi pomembnimi ključi?  Kolikokrat vsakodnevno izdajate in 
prevzemate ključe?  Kateri so tisti ključi, ki jih najpogosteje iščete?  Koliko 
ključev se na letni ravni izgubi? 

Naj vas potolažimo, vse to se sprašujejo v številnih podjetjih in organizacijah. 
Organiziran sistem shranjevanja ključev je ključnega pomena pri 
vsakodnevnem poslovanju. 

V naslednjih 5 minutah vam bomo odgovorili na nekaj ključnih vprašanj ter 
pojasnili, kako vam lahko digitalizirana pametna omarica za ključe, olajša 
življenje. 

 

Ali razmišljate pravilno? 

Za varno in nemoteno delovanje je pomembno, da imate vse ključe varno 
shranjene na enem mestu. Na tej točki si morate zastaviti naslednja 
vprašanja:  

1. Ali je vaš način upravljanja s ključi učinkovit? 

2. Ali so ključi shranjeni na varnem mestu?  

3. Ali v vsakem trenutku veste, kje se kateri ključ nahaja?  

 

Opozorilo za vse ljubitelje Excel tabel za vodenje upravljanja  

Organizacije kot so npr. občine imajo lahko več kot 30 oddelkov in večje 
število zaposlenih. Vodje oddelkov, zaposleni, zunanje službe in svetovalci – 
vsi potrebujejo dostop do določenih oddelkov.  

 



   

  
Ko se s ključi upravlja ročno in jih ni mogoče najti, pride do zmede in zamud.  
Ročni seznami v predalih ali na računalniku so pogost vzrok za napake in  
drago administracijo.  
 

Izogibajte se omaricam za ključe brez inteligence 

V današnjih časih ni razloga, da ne bi razmišljali digitalno. Če izberete 
klasično omarico za ključe, le te uporabniki prevzamejo, vendar ne veste, 
kdo je vzel kateri ključ in kdaj.  Gre izključno za shranjevanje ključev z 
različnimi fizičnimi in varnostnimi funkcijami, odvisno od kakovosti. Vendar 
ne pozabite, da najcenejša opcija ni vedno najboljša rešitev. 

Omarice za ključe s šifro  

Tovrstne omarice za ključe se večinoma uporabljajo v hotelih in pri najemu 
nepremičnin ali avtomobilov, v primerih, ko ni prisotnega osebja na recepciji 
ali na lokaciji.  Uporabnik prejme kodo, ki jo uporabi za odpiranje omarice. 
Omarica se odpre, ključ je na voljo. Za ozek segment uporabe je ta rešitev 
dobra, vendar so njene funkcije omejene.   

 

Zato so digitalne omarice za ključe vedno boljša rešitev 

Digitalne omarice za ključe lahko obvladujejo večje število ključev. 
Programska oprema beleži vsako registracijo uporabnika. Na voljo so 
kartice, čipi, ki omogočajo dostop do omarice. Dostope upravlja 
administrator preko oblaka. Ko je ključ prevzet, sistem  zabeleži kdo je 
prevzel kateri ključ in ob kateri uri. Sistem vedno zagotavlja popoln nadzor in 
sledljivost uporabe posameznega ključa.  Ko se ključ vrne v omarico, sistem 
ponovno zabeleži kdo, kdaj in kateri ključ se je vrnil na svojo pozicijo.  

 

Dobro pravilo… 

Ko gre za digitalne omarice za ključe, lahko izbirate med številnimi 
blagovnimi znamkami. Razlike so velike, predvsem v funkcionalnosti, ceni in 
številu ključev, s katerimi se upravlja. 

Pomislite tako – več ključev imate, več prihranite z digitalno omarico za 
ključe.  Zaradi časa, ki je potreben za iskanje pravega ključe in stroškov 
administracije, je večina omar za ključe dobra naložba. 

 

Digitalna omarica za ključe – s to boste zmagali  



   

• Vsi ključi na enem mestu  

• Informacije o tem, kdo ima kateri ključ (tega vse znamke ne 
omogočajo) 

• Osebna prijava s popolno sledljivostjo 

• Skrbniško orodje, kje lahko dodajate ali odstranjujete uporabnike in 
dodeljujete pravice  

• Samodejni opomnik za vrnitev ključa v določenem času ( ne 
omogočajo vse znamke) 

 
Zakaj so omarice za ključe Masterkey™ nekoliko pametnejše od 
drugih?  

Na trgu so omarice za ključe, ki delujejo s starejšo in bolj mehansko 
tehnologijo, kar pomeni, da sistem zaklene ključe, ki jih uporabnik ne sme 
vzeti. Ta funkcija je dobro delovala vrsto let, vendar je tovrstna tehnologija 
zelo draga, ker mora imeti vsaka pozicija ključa mehansko ključavnico, ki 
drži in odpira ključ glede na pravice uporabnika. 

Masterkey™ omarice za ključe so opremljene s hitrim magnetnim 
konektorjem – sodobno tehnologijo, ki omogoča, da ključev ni potrebno 
mehansko zaklepati. LED lučka osvetli ključe, ki jih določen uporabnik lahko 
prevzame. Če uporabnik prevzame ključ, ki ne sveti, se oglasi alarm in 
aktivnost se zabeleži v sistemu. 

Tako dosežete varnost primerljivo mehanski ključavnici, vendar se izognete 
ozkim grlom zaradi veliko hitrejšega postopka. 

Ta rešitev predstavlja nižjo ceno in večjo zanesljivost delovanja, brez 
tveganja, da bi se mehansko zaklenjen ključ zagozdil. To posledično pomeni 
ugodnejšo servisno pogodbo.  

 
Izognite se pastem 

Prepričajte se, da razumete kaj plačujete. Mnogi proizvajalci prodajajo 
prazno omarico, ki jo morate nato opremiti z režami za ključe, zatiči za ključ, 
obeski in drugimi dodatki, zaradi katerih so omare na koncu veliko  dražje 
od prvotne ponudbe. 

Preverite ali je vse všteto v ponudbo, od polno opremljene omarice do 
vključno popolnoma delujoče strojne opreme, strežniške programske 



   

opreme in zagotovljene servisne storitve v celotnem življenjskem ciklu 
omarice. Vse to vam z Masterkey™ omarico za ključe tudi nudimo. 

 
Na kratko o proizvajalcu 

Medarca je podjetje s sedežem na Švedskem. Deluje na področju celotne 
Evrope. Specializirani so na področju digitalnih rešitev za ravnanje z zdravili v 
omaricah za zdravila in najnovejše tehnologije v omaricah za ključe. Velika 
zanesljivost in natančnost  sta sinonima za omarice za zdravila in digitalne 
omarice za ključe. V omarice za ključe so vgradili veliko njihove 
najsodobnejše tehnologije, zaradi česar so njihove omarice najpametnejše 
na trgu. 

 


