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ManageLOCK DOOR, ATM Kabin 
Kapıları için tasarlanmış akıllı, 
çevrimiçi bir elektronik kilit 
çözümüdür.

ManageLOCK-DOOR, ATM kabinlerine erişim 
için kullanılan, fiziksel anahtarların yönetim 
operasyonunu ortadan kaldıran ve aşağıdaki 
faydaları sağlayan dijital bir çözümdür:
▶ Anahtarın kaybedilmesi, kopyalanması veya 
kötü niyetli kişilerin eline geçmesinin önler.
▶ Anahtar taşımadan, sahada "anında" 
müdahale imkanı sağlar.
▶ Sunucuda üretilen tek kullanımlık kod (OTP) 
sayesinde, kullanıcı ve ERP - iş emri 
doğrulaması yaparak güvenli ve izlenebilir 
erişim onayı verir.
▶ Hizmet firmalarının, CIT'lerin kabin 
girişlerinde, eşlikçi personel ihtiyacını ortadan 
kaldırır.
▶ Tüm giriş - çıkışların kayıt altına alınmasını 
ve hizmet firmalarının SLA takibi 
yapabilmesini sağlar.
ATM’lere yetkisiz kişilerce müdahaleleri 
engelleyici bir unsur olarak BDKK 
gereklilikleri ile tamamen uyumlu çalışır.
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ManageLock DOOR ATM Kabin Kapısı
Elektronik Kilit Çözümü

ManageLOCK-DOOR, bankaların ATM dış kapı kilidi gibi  
standart kapı kilitlerine takılabilen elektromekanik 
euro-silindir ünitesi ve farklı mekanik adaptörleri ile iç 
ortam ya da dış ortam kapılarda kullanılabilir.

ManageLOCK-DOOR donanım ve gömülü yazılım 
altyapısı, ManageLOCK ürün ailesi ile uyumludur. 

Tüm kilitler, ManageLOCK - Sunucu yazılımı üzerinden 
yönetilerek, online ya da offline olarak (OTP) tek 
kullanımlık şifre ile kilit erişimi sağlanır.

ManageLOCK Sunucu yazılımı, ManageLOCK-DOOR ATM 
kabin kilit çözümü gibi,  ATM/TCR kasa kilitlerini, sistem 
odası kilit çözümlerini de aynı altyapıda destekleyerek 
tümleşik, yönetilebilir, ERP, iş yönetimi, insan kaynakları 
sistemleri ile entegre bir  altyapı sağlar.

ManageLOCK
DOOR

Özel uygulamalar için motor, solenoid, röle sürebilme

Çok düşük güç tüketimi

Kuru kontakt giriş/çıkışlar

Offline ve NetBOX bağlantısı ile Online çalışabilme desteği

LCD ekranlı tuş takımı

Dış ortam uygulamaları için IP67 tuş takımı kutusu

Elektromekanik euro-silindir ile standart
kapı kilitlerine uyumlu

4 kalem pil ile 3-4 yıl standby süresi 

NetBOX ile (online çalışmada) sunucu üzerinden
firmware/ ayar güncelleyebilme

ATM kabin kapıları

Standart euro-silindir takılan kapılar

Solenoid, röle, motor ile sürülen kilitler

Kuru kontakt çıkış ile tetiklenen bariyer, kayan 

Kuru kontakt çıkış ile tetiklenen bariyer, kayan kapı vb. 
geçiş kontrol sistemleri 


