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ManageLOCK
ATM Kasa Elektronik Kilit Çözümü

ManageLock-SMART, ATM kasaları ve 
benzeri yüksek güvenlikli erişim 
gerektiren ortamlardaki kasa ve kapılar 
için tasarlanmış OTC (tek kullanımlık kod) 
tabanlı, yeni nesil akıllı elektronik kilit 
çözümüdür. 

Akıllı elektronik ünite ve mekanik kilit bileşenlerini tümleşik akıllı 
kilit ünitesinde entegre eder: Bu sayede tüm standart ATM 
kasalarına, topuzlu ya da anahtarlı kilidin bulunduğu yere ve 
daha küçük iç donanıma sahip yeni nesil ATM ve TCR’lara monte 
edilebilir; İki bileşenin ve bu bileşenler arasındaki kablolamanın 
yaratabileceği sorunları ortadan kaldırır.

▶ ATM kasalarına yapılan müdahalelerin loglanmasını sağlar.
▶ Arıza kayırlarıyla kasa müdahalelerini eşleştirerek gereksiz ve 
yetkisiz müdahaleleri engeller.
▶ Klasik anahtar yapısındaki kaybolma bulunamama müdahale 
öncesi anahtar hazırlık gibi safhaları otomasyon ile ortadan 
kaldırır.
▶ Mekanik anahtarlardaki kopyalama veya yetkisiz personelin 
kötü niyetli müdahalelerini engeller.
▶ Anlık müdahalele olanağı yaratır. Fiziksel anahtara ihtiyaç 
duyulmadığından, açılacak bir iş emri ile sahada olan personelin 
müdahale imkanı doğar.
▶ CIT firmasının personel uygulamasıyla entegre olarak işten 
ayrılan personelin işlem yapması engellenir, başlayan kişilerinde 
ek bir tanım olmaksızın müdahalesine olanak sağlar.
▶ Gelişmiş raporlama ve gerekirse online izleme olanakları 
sağlar, müdahale yapan kişi ile kaydı şifre kontrolü ile eşleştirir.
▶ Kasa açıklarında ilgili işlem ve personelin tespitine olanak 
sağlar, caydırıcılık unsuru yaratır.
▶ OTC ( tek seferlik şifre) ve merkezi olmayan yapılarda oluşan 
şifre unutma, yetkili kişilerin işten ayrılmasıyla oluşan sorunları 
engeller.
▶ BDDK’nın şifrelerin en az altı ayda bir yenilenmesine yönelik 
talimatına uyumda operasyon ve şube personeline imkan sağlar.
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ATM Kasa Elektronik Kilit Çözümü

Ağ bağlant tüm donanım bileşenlerinin yazılımını 
güncelleme ve konfigüre etme desteği. 
(NetBOX/NetBOX+ opsiyonu ile)

Bluetooth üzerinden el terminali entegrasyonu.

NetBOX /NetBOX+ üzerinden ağ ve güç bağlantısı.
(NetBOX 1 kilit, NetBOX+ 4 kilit destekler)

NetBOX+ opsiyonu ile 4 kilit yönetebilme. 
(üst kabin, dış kapı, kasa,...)

Kasa kapısı için sensör girişi.

Harici alarm paneli ya da ikaz sistemi için alarm çıkışı.

Offline kullanımda, kasa içi kablolama, enerji 
bağlantısı gerektirmez: 4 kalem pil kullanıma 
göre, ortalama 1000 defa erişimi ve 2 yıl 
bekleme süresini destekler.

Online kullanımda, opsiyonel NetBOX 
ünitesi ile Ethernet ağ bağlantısı ve 220VAC 
şebekeden çalışma desteği sağlar.

Opsiyonel Bluetooth desteği ile, el 
terminalleri üzerinden, pratik offline kullanım 
desteği sağlar:  Bu sayede kilit erasyonunda 
telefon trafiğine dayalı iş yükünü ortadan 
kaldırarak verimlilik sağlar.

Akıllı Kilit ve tuştakımından oluşan 2 bileşen 
ile çalışabilme, kolay kurulum.

SMS / e-mail üzerinden OTC kod gönderimi.

Online ve offline çalışabilme.

Web tabanlı sunucu yönetim arayüzü.

Erişim ve çevresel olayları loglama.

4 kalem pil ile kullanıma göre, ortalama 
1000 adet kilit erişimi, 

LCD ekran ve tuştakımı.


