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ManageLOCK
Muhtelif-Yapıda Kilitli Kapılar için Elektronik Kilit Çözümü

ManageLOCK-ACCESS, 
Banka Genel Müdürlük, Şube, ATM Kabin Kapısı gibi 
yüksek güvenlik ile erişim gerektiren ortamlar  ve   
oda kapılarında bulunan «Muhtelif-Yapıda»  kilitler  
için tasarlanmış, bütünleşik, OTP Şifre (tek 
kullanımlık şifre) tabanlı,  çevrimiçi  bir elektronik 
akıllı kilit çözümüdür. 

Çözüm, BDDK tarafından tanımlanmış, Bankalara ait 
kritik bilgilerin barındırıldığı odalara (veri 
merkezleri, sistem odaları, ağ ekipman odaları gibi ) 
erişim için gerekli tüm ihtiyaçları karşılamaktadır.

Sunucu Yazılımı, ManageLOCK ürün ailesinin tüm 
ürünlerinde (ATM / TCR / ATM Kabin Odası / ATM 
Üst Kabin / Şube Sistem Odası v.b. için tasarlanmış 
diğer kilit ürünleri),  aynı alt yapıda, tümleşik 
yönetim imkanı sağlar.

▶ Çok geniş yelpazede  «Muhtelif-Yapıda» kilit ile uyumlu;
        • Selenoid, röle, motor v.b. ile sürülen geçiş kontrol sistemleri.
        • Kuru-kontak çıkış ile tetiklenen bariyer, turnike, kayan kapı 
v.b. geçiş kontrol sistemleri.
▶ BDDK erişim yetkilendirme ve şifre yenileme talimatlarına 
tam uyumlu.
▶ OTP Şifre ile çevrimiçi (on-line) ve/veya ağ bağlantısız (off-line) 
kilit erişimi. 
▶ Klasik anahtarın, kaybolma, hazırlık, kopyalama veya yetkisiz 
personel müdahalesi gibi sorunları, otomasyon ile, ortadan 
kaldırma. 
▶ Sahada olan personele, acil durumlar dahil, iş emri ile anında 
müdahale imkanı. 
▶ Eşlikçi personel ihtiyacını ortadan kaldırma.
▶ Sunucu yazılımı ile ağ üzerinden izleme, yönetme ve raporlama. 
▶ Saha Hizmet ve Teknik Servis Firmalarına ait iş emirlerini,  ERP 
Programları üzerinden eşleştirme/doğrulama ile minimum 
maliyet ve sıfır hata ile yönetme imkanı.
▶ Tedarikçi SLA takip ve değerlendirme imkanı.
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ManageLOCK
 ACCESS

Muhtelif-Yapıda Kilitli Kapılar için Elektronik Kilit Çözümü  

SMS ve/veya  e-posta üzerinden kullanıcıya OTP Şifre gönderimi

Web Tabanlı Sunucu Yönetim Arayüzü

Ekran üzerinde kilit, sensör, güç durum bilgisi gösterme

Erişim ile ilgili tüm işlemleri izleme, kayıt altına alma, 
raporlama ve bildirim imkanı

Net-BOX+ ünitesi ile merkezi yazılım güncelleme ve 
konfigürasyon yönetim imkanı

Sunucu Yazılımı ile entegrasyon seçenekleri 
(LDAP, ERP v.b. sistemlere)

2 Satır x 20 Karakter LCD Ekran ve Nümerik Tuş Takımı

Kapı sensörü (açık/kapalı durum bilgisi) için dijital giriş portu

Harici alarm paneli veya ikaz sistemi için dijital çıkış portu

Fail-Secure veya Fail-Safe taleplere uyumluİç Mekan Butonu (Opsiyonel)

Acil Durum Butonu (Opsiyonel)

Net-BOX+  ünitesi ile ağ ve şebeke enerji bağlantısı
(On-line Haberleşme) 

Askı aparatı  ile kolay montaj malzemeleri
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ACCESS, farklı mekanik adaptörlü, her türlü iç ve dış 
ortam kapılara, konfigüre edilebilir. 

ACCESS donanım ve gömülü yazılım altyapısı, diğer  
ManageLOCK ürün ailesi ile tam uyumludur. 

Sunucu yazılımı, kullanıcı yetkilendirme, OTP Şifre üretme,  
SMS ve/veya e-posta üzerinden kullanıcılara gönderme 
ve bu işlemleri kayıt altına alarak, izleme, yönetme ve 
raporlama işlevlerini yerine getirir.

Sunucu yazılımı,  ayrıca ERP, İş Yönetimi, İK Sistemleri ile 
entegre çalışabilen bir altyapıya sahiptir.

Çözüm Bileşenleri Seçenek
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