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NIEUWS
IoT

KeyWin6 is een verdere ontwikkeling van 

het meest uitgebreide beheertool van de 

markt voor de veilige hantering van sleutels 

en waardevolle spullen. Met de grootst 

mogelijke nauwkeurigheid beheren een of 

meer beheerders sleutels en kluizen, waar 

ter wereld ze zich ook bevinden. Afhankelijk 

van uw wensen kunt u kiezen tussen de 

KeyWin6 IoT-cloudservice op basis van 

IoT-technologie via Microsoft Azure of een 

lokale software-installatie. 

De nieuwe ValueBox Control biedt meer mogelijkheden voor organisaties met veel 

personeel, passagiers en services om de administratie en beveiliging rond gevoeli-

ge of dure apparatuur en persoonlijke bezittingen te vereenvoudigen. De nieuwe en 

bijgewerkte look betekent dat er nu, ondanks het behoud van het compacte formaat, 

grotere items zoals tassen, laptops, projectoren of camera's kunnen worden opgebor-

gen met dezelfde hoge beveiliging als de sleutels van het bedrijf.

Wanneer iemand apparatuur voor een vergadering of conferentie moet afhalen, hoeft 

de beheerder niet aanwezig te zijn om het te overhandigen. In plaats daarvan kunt u 

het ValueBox-systeem overal en vanaf elke computer of tablet beheren met behulp 

van het KeyWin6-beheertool. De hoogst mogelijke veiligheid, maar met een onver-

slaanbare flexibiliteit.

ValueBox Control.

Intelligente opslag.



Behoeftegedreven flexibiliteit. 

Feiten en functies.
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Gebruikers
• Zelfgekozen of willekeurige 

pincode

•  Inloggen via pincode of kaartlezer

•  Mogelijkheid om de code te 

wijzigen bij de kast

•  Deactiveren van gebruikers

•  Geldigheidsduur gebruikers

•  Individuele taalinstelling

•  Gebruikerstype 

(tweefactorauthenticatie)

•  Uitgebreide zoekfunctie.

Gebeurtenislogboek
• Logboeken van software en 

kasten

•  Selectie van wat in het logboek 

wordt weergegeven

•  Intelligente zoekfunctie

•  Sorteren op datum of 

gebeurtenissen

•  Duidelijke alarmindicaties

•  Rapporten en PDF

•  Alarm doorgezonden naar E-mail.

ValueBox
• Zoekfunctie in display

•  Servicemenu voor configuratie

•  Beheerderscode met volledige 

machtiging

•  Automatisch of vast IP-adres

•  Deuralarm

•  Inbraakalarm

•  Aansluiting voor externe lezer

•  Aansluiting voor extern alarm.

Groepen
• Groepen voor gebruikers, sleutels 

en deuren

•  Tijdskanalen

•  Eenvoudig beheer via groepen

•  Goed overzicht via groepen.

Beheerders
• Beheerdersrechten aanpassen

•  Selectie van kast om te beheren

• Alleen informatie over eigen 

kasten

•  Activiteiten worden vastgelegd in 

logboek.

Instellingen
• Kastoverzicht

•  Beheerdersoverzicht

•  Gebruikers importeren via CSV of 

XML

•  Gebruikers of sleutels exporteren 

naar PDF

•  Aantal tekens voor codes

•  Kaartlezer toevoegen/verwijderen

•  Productinformatie

•  E-mailinstellingen voor 

alarmgebeurtenissen

•  Taalkeuze.

Goed voor het opbergen van persoonlij-

ke bezittingen zoals portemonnees en 

mobiele telefoons.

Binnenafmetingen: 310x350x75 mm 

(BxDxH).

Kleine deuren

Vaak geschikt voor de waardevolle appa-

ratuur, meetinstrumenten, projectoren en 

dergelijke van het bedrijf. 

Binnenafmetingen: 310x350x175 mm 

(BxDxH).

Middelgrote deuren

Geschikt voor de afdeling gevonden voorwerpen op 

luchthavens en treinstations waar vergeten tassen 

veilig moeten worden opgeslagen.

Binnenafmetingen: 310x350x360 mm (BxDxH).

Grote deuren

Buitenafmetingen:   

800x400x1730 mm (BxDxH).
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