Váš profesionál v bezpečnosti!

ŽIADNE BATÉRIE ŽIADNE STAROSTI!
SVETOZNÁMY, PRVÝ, PLNE ELEKTRONICKÝ, BEZBATÉRIOVÝ UZAMYKACÍ SYSTÉM iLOQ S50
SMARTFÓN NAMIESTO KĽÚČA

BEZBATÉRIOVÝ
A BEZÚDRŽBOVÝ ZÁMOK
iLOQ S50 je bezpečnostný, flexibilný elektronický uzamykací systém pre Vás. Pri uzamykaní pošle Váš smartfón
vložke potrebnú energiu na identifikáciu a zamknutie, preto nepotrebuje digitálna vložka iLOQ S50 žiadne batérie. Pri priblížení vyšle smartfón zakódovaný dopyt. V závislosti od toho, koľko sekúnd ste nastavili otvárací čas
v aplikácii, valec vo vložke sa zapne, vyšle povolenie a Vy otvoríte dvere otočením gombíka. Tým sa stane Vaša
nainštalovaná, bezbatériová a bezúdržbová vložka vysoko zakódovaným online komponentom.

VÁŠ SMARTFÓN
AKO KĽÚČ
iLOQ S50 Vám dáva možnosť odosielať autorizácie vo vysoko kódovanej forme do smartfónov užívateľov. Nikto už
nemusí nosiť kľúč. Vy sa rozhodnete online, kto, ako dlho a kde smie byť zatvorený. Zatiaľ čo iné systémy musia
byť navzájom pracným a nákladnym spôsobom prepojené, iLOQ S50 ponúka revolúciu v riadení vstupu. Smartfóny užívateľov sú online komponenty, ktoré potrebujú systém na komunikáciu. Nezáleží na tom, kto a kde niekto
zamkne, proces zamknutia sa prenesie online na server a Vy máte k dispozícii prehľad v reálnom čase.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
iLOQ S50 cylinder spĺňa európsku normu DIN cylindrických profilov. Váša stará vložka sa dá celkom
jednoducho vymeniť za novú vložku iLOQ S50. Táto je modulárne vybavená, jej dĺžka sa dá ľahko a bez veľkej
námahy prispôsobiť podmienkam priamo na mieste. Prestavba dverí, výmena kovania, napájací zdroj a káble
NIE SÚ POTREBNÉ! Všetky iLOQ NFC zámky sú odolné proti prachu a poveternostným vplyvom.

ŠETRITE VÁŠ ČAS A PENIAZE,
STARAJTE SA O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nový distribuovaný online systém iLOQ S50 vám ušetrí všetku námahu a náklady spojené s distribúciou kľúčov,
so zmenami oprávnení, s vyberaním udalostí, vymazaním používateľov a oprávnení. Všetky zámky pracujú bez
batérií a sú tak 100% bezúdržbové!
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PRINCÍP FUNKČNOSTI
SMARTFÓN AKO KĽÚČ
+

-

Ak je autorizovaný
smartfón držaný v blízkosti
vložky, aktivujú sa dve
energetické bunky a spustí sa
vysoko kódovaná
komunikácia.

JEDINEČNÁ MODULARITA
SCHNELL-

MONTAGE

Modulárne predĺženie pre bohaté
a nekomplikované prispôsobenie
a inštaláciu.
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iLOQs ON

jedinečná uzamykacia technika
... a riešenie pre
Hlavný administrátor, Bratislava

Programovací
token s USB

Bezbatériový online cylinder v Bratislave
Zámok, dvojitá vložka, polovičná vložka atď.

Bezbatériová online vložka
v Prahe

Zámok, dvojitá vložka, polovičná vložka atď.

Pretože sú všetky komponenty pri každom použití spojené online, siete alebo systémová kabeláž nie sú nikdy a nikde potrebné.

iNTER

NLINE - SVET

a a manažment vstupnej kontroly.
všetky požiadavky!
2 paralelné, záložné
serverové systémy

Bezbatériový online cylinder v Banskej Bystrici

RNET

Zámok, čítacie zariadenie atď.

Programovací
token s USB

Bezbatériový online
cylinder v Košiciach

Subadministrátor, Košice
Zámok, dvojitá vložka, polovičná
polovi
vložka atď.
at

Rozšírenie systému a umiestnenia je možné realizovať prostredníctvom montáže modulárnej vložky jednoducho, kedykoľvek a rýchlo.

iLOQ S50 NFC
PREMYSLENÝ A INOVATÍVNY
SYSTÉM UZAMYKANIA
Systém uzamykania iLOQ je víťazom mnohých medzinárodných ocenení v oblasti bezpečnosti. Výhody uzamykacieho systému iLOQ
oproti mechanickým alebo akumulátorovým elektromechanickým riešeniam sú tak jasné.

mechanické
zariadenie

iLOQ S50
NFC

zariadenie
potrebné na batériu

Uzamknutie kľúčom

Áno

Nie

Áno

Zakódovanie zámkom

Áno

Nie

Áno

Dlhá životnosť kľúčov

Áno

Áno

Nie

Dlhá životnosť zámku

Áno

Áno

Nie

Nové naprogramovanie zámku cez kľúče

Áno

Nie

Nie

Časové oprávnenie k prístupu

Voliteľné

Nie

Voliteľné

Nové programovanie kľúčov

Áno

Nie

Áno

Diaľkové programovanie kľúčov

Áno

Nie

Nie

Nové programovanie zámku

Áno

Nie

Áno

Protokol udalostí v zámku

Áno

Nie

Áno

Obmedzené oprávnenie k prístupu

Voliteľné

Nie

Nie

Batérie v zámku

Nie

Nie

Áno

Odolnosť proti mrazu

Áno

Áno

Nie

Čas dodania

Veľmi rýchlo

Pomaly

Pomaly

Obsluha systému

Jednoduchá

Nákladná

Nákladná

Decentralizovaný Up-to-date Manažment

Áno

Nie

Nie

Umiestnenie zámkov vyznačené v pláne budovy

Áno

Nie

Nie

Manipulácia s bezpečnostnými informáciami

Cez kód

Cez výrobcu/dodáv.

Cez výrobcu/dodáv.

Priaznivý pre životné prostredie

Áno

Áno

Nie

Náklady pri strate kľúča

Veľmi nízke

Vysoké

Nízke

Všetky kľúče online

Áno

Nie

Nie

Údržba a správa prostredníctvom architektúry SaaS

Áno

Nie

Nie
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PRETO iLOQ S50 NFC
JEDINEČNÝ SOFTVÉR
iLOQ má viac ako 10 rokov skúseností s bezbatériovými elektronickými uzamykacími systémami. Aktuálny softvér pre iLOQ S10 bol vyvinutý a prispôsobený danostiam NFC-systému. Na základe toho Vám ponúka dlhoročne vyvíjaný softvér.
Vlastná, nákladná IT-infraštruktúra nie je dôležitá, k dispozícii máte vysoko vyvinutú
systémovú štruktúru iLOQ.

JEDINEČNÝ ŠTANDARD BEZPEČNOSTI
iLOQ Vám zaručuje najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti. Prostredníctvom PKI (infraštruktúra verejného kľúča)
budú všetky údaje asymetricky digitálne označené v systémových serveroch. K tomu sú pomocou digitálnych certifikátov zabezpečené všetky správy medzi komunikačnými partnermi so vzájomnou autentifikáciou dát a silným
256-bitovým kódovaním. Dekódovanie telefónu sa vykonáva pomocou odtlačku prsta alebo kódu. Stiahnutie aplikácie je bezplatné.

SYSTÉM SMARTFÓN
iLOQ S50 NFC je možné použiť so všetkými smartfónmi so systémom Android.
Iné telefóny, ktoré nepodporujú NFC pre uzamykacie systémy, majú k dispozícii
nabíjateľný NFC/Bluetooth kľúč. iLOQ používa Bluetooth iba na spojenie medzi
telefónom a ovládačom, a nie na otvorenie zámku. Všetky iLOQ vložky možno
uzamknúť aj pomocou nabíjateľného ovládača (bez smartfónu) cez NFC.

SUMÁR VŠETKÝCH VÝHOD SYSTÉMU
 Smartfón nahrádza kľúč.
 Všetky zámky/vložky sú bez batérií.
 Systém je preto úplne bezúdržbový a odolný voči poveternostným vplyvom.
 Všetky zámky sú de facto online.
 Modulárny predlžovací systém vložky.
 Zasielanie kľúčov, zmeny povolení a vymazanie online ihneď a po celom svete.
 Všetky vstupy sú v reálnom čase zaznamenané na serveri.
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