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ManageLOCK-STANDART / COMPACT;
ATM, banka şubesi ve buna benzer yüksek güvenlik 
ile erişim gerektiren ortamlardaki kasalar için 
tasarlanmış, OTP Şifre (tek kullanımlık şifre) tabanlı, 
çevrimiçi, akıllı kasa kilit çözümüdür.

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.

STANDART ve COMPACT ürünleri, aynı teknik özelliklere sahip 
olmakla birlikte, Control-BOX, Mekanik Kilit, Grafik Ekran Tuş 
Takımı ve PoE Adaptör bileşenlerinden oluşmaktadır.   İki ürün 
birbirinden, kontrol ünitesinin fiziksel boyutu ile 
farklılaşmaktadır.  Standart ATM kasaları (topuzlu / mekanik 
anahtarlı kilit) için STANDART  ünite kullanılırken,  daha küçük iç 
donanımlı yeni nesil ATM ve TCR’lar için COMPACT  Ünite 
kullanılmaktadır.

▶ BDDK erişim yetkilendirme ve şifre yenileme talimatlarına 
tam uyumlu. 
▶ OTP Şifre ile çevrimiçi (on-line) kilit erişimi. 
▶ Klasik anahtarın, kaybolma, hazırlık, kopyalama veya yetkisiz 
personel müdahalesi gibi sorunları, otomasyon ile, ortadan 
kaldırma.
▶ Arıza kayıtlarıyla kasa müdahalelerini eşleştirme, bu sayede 
operasyonel iş yükü azaltma, yetkisiz müdahaleleri engelleme.
▶ Sahada olan personele, acil durumlar dahil, iş emri ile anında 
müdahale imkanı.
▶ Sunucu yazılımı ile ağ üzerinden izleme, yönetme ve 
raporlama imkanı.
▶ Üçüncü Parti Hizmet (CIT) ve Saha Firmaları ERP / IK 
Programlarına entegre olarak, işe başlayan/ayrılan/izne çıkan 
v.b. personel hareketlerini minimum maliyetle ve sıfır hata ile 
yönetme imkanı.

Standart Model
Ürün ailesinin STANDART ve COMPACT modelleri, 2020 sonu 
itibariyle yerini, ürün ailesinin daha teknolojik üyesi olan 
SMART modeline bırakmıştır.

2020 Sonu itibariyle yerini Smart modeline bırakmıştır. (EOL) 
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Compact Model

Güç kesintilerinde harici 9V pil ile çalışabilme imkanı 
(9V Pil konektörü Tuş Takımı üzerinde)

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

PoE Adaptör  ünitesi ile ağ ve şebeke enerji bağlantısı

Grafik LCD Ekran ve Nümerik Tuş Takımı

Askı aparatı  ve montaj malzemeleri ile kolay kurulum

Tuş Takımı üzerinde hareket sensörü

Sıcaklık Sensörü

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

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

Tek RJ45 kablo ile Ethernet bağlantı ve enerji beslemesi

Ekran üzerinde kilit, sensör, güç durum bilgisi gösterme

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

Web Tabanlı Sunucu Yönetim Arayüzü
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