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ManageLOCK-DOOR, şube sistem 
odaları elektronik kilit çözümü, 
BDDK’nın şube sistem odaları için 
gerekli olan güvenlik önlemlerini, 
tebliğin istediği tüm gereksinimleri 
karşılamak üzere oluşturulmuş bir 
çözümdür.

Şube Sistem odaları için; 
▶ Kimlik doğrulama,
▶ Arıza kaydı eşleştirme,
▶ Giriş çıkış süre takibi,
▶ Tek kullanımlık şifre (OTP) ile güvenli erişim,
▶ Erişim raporlama,
faydalarını sağlar.
ManageLOCK-DOOR elektronik kilit çözümü, 
sadece sisteme tanımlanmış yetkili kişilere ve 
ilgili kilide özel tek kullanımlık şifre üretir. Şifre 
üretilirken, ilgili lokasyonda arıza kaydının ya 
da iş emrinin olup olmadığı ERP sisteminden 
kontrol edilir.Üretilen OTP şifre, SMS veya 
E-mail ile kullanıcıya iletilerek giriş yapması 
sağlanır.
Giriş çıkış süreleri, tarih ve kişi bilgileri sunucu 
sisteminde raporlanır; sistem, BDDK 
gereklilikleri ile tamamen uyumlu çalışır.
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ManageLOCK-DOOR, banka şubelerinin sistem odası 
kapıları gibi standart kapılara uygulanabilen 
elektromekanik ve manyetik kilitleme üniteleri ve farklı 
mekanik adaptörleri ile her türlü iç ortam ve dış ortam 
kapılara uygulanabilir.

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 erişim 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.
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Offline ve NetBOX bağlantısı ile online çalışabilme desteği

Çok düşük güç tüketimi

Kuru kontakt giriş/çıkışlar

LCD ekranlı tuş takımı

Alarm paneli entegrasyonu

Elektromanyetik kilit, elektrikli kilit, motor, 
solenoid, röle sürebilme

4 kalem pil ile 3-4 yıl standby süresi

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

Banka şube sistem odaları

Solenoid, röle, motor ile sürülen kilitler

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


