CLIQ Remote
- Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

CLIQ Remote kan administreres sentralt for endring av adgang lokalt
Med det nye administrasjonsprogrammet “CLIQ Web Manager” kan du sette opp og endre adgang for
brukerne i et dp CLIQ låssystem. Programmet kan også brukes av flere operatører samtidig uavhengig av
hverandre.
Med det internettbaserte programmet kan man for første gang administrere et dp CLIQ-system
uavhengig av tid og sted, man trenger kun tilgang til internett.

Med nye CLIQ Web Manager kan man nå
administrere et dp CLIQ system via internett.
Programmet har støtte også for flere brukere
samtidig.

CLIQ Web Manager - de viktigste funksjonene:
• Programmet fungerer mot internett og kan håndtere flere administratorer samtidig
• Sentral server og datahåndtering
• Standardisert programvareinstallasjon
• Spesielt egnet for styring av store låssystem og/eller systemer som er spredt over store geografiske
områder
• Med praktiske søkefunksjoner og intelligent tilgangs- og filtreringsmuligheter
• Enkel “steg for steg” bruksanvisning
• Brukergrensesnitt og funksjonalitet kan skreddersys til forskjellige brukere i organisasjonen

Nøkkeloppdateringsenhetene benytter
standardisert teknologi.
De er enkle å installere
og praktiske i drift.

Til CLIQ Remote-systemet inngår to nye komponenter;
en veggmontert og en mobil versjon av nøkkeloppdateringsenheter
(NoE).
Med disse kan nøklene i systemet oppdateres uavhengig av tid og sted.
Brukerne i systemet henter selv sine nye, endrede eller oppdaterte
adganger i Vegg NoE (LAN) eller Mobil NoE.

Nøkkeloppdateringsenhet Mobil

Nøkkeloppdateringsenhet Vegg

CLIQ Nøkkeloppdateringsenheter - de viktigste funksjonene:
• Brukerkommunikasjon via optisk og akustisk signal
• Automatisk programmering, bruker trenger ikke inngående kunnskap
• Opplading av ny adgangstid (f.eks. gyldig 24 timer frem)
• Programmering av adgangsendringer
• Lese hendelsesliste fra brukernøkkelen
• Batterivarsel
• Innstilling av klokkeslett og ukeskjema

Den sentrale
administrator:
- er uavhengig av
tid og sted og
kan administrere
systemet når
som helst
- han trenger bare
tilgang til
internett.

Med CLIQ Web Manager
kan systemet administreres
over internett.
Programvaren støtter også
for flere brukere samtidig.

Inngangsdøren:
Her får brukernes nøkler
oppdaterte rettigheter
til systemet fra
Nøkkeloppdateringsenhet Vegg.

I resepsjonen:
- Inn- og utlevering
av besøksnøkler i
Web Manager.

Personalinngangen:
- Hvem har adgang
her? Du finner det
med et muse-klikk
i Web Manager.

IT-avdelingen:
Sentral server for
Web Manager.

Serviceteknikeren:
Får sine eksterne,
midlertidige oppgaver
sendt til sin nøkkel via
Nøkkeloppdateringsenhet Mobil og
mobiltelefon.

Vaktselskapet:
Har tilgang til Web
Manager fra eget
sted og kan her endre
adgangsrettigheter
og har mulighet for å
lese logg for
vekterne.

CLIQ Remote-fordeler i din organisasjon eller bedrift:

Din utfordring:
Mobilitet og fleksibilitet i administrasjonen av systemet.
Vår løsning:
Administrasjon av låsesystemet fra alle steder som har internett-tilkobling.

Din utfordring:
Optimaliserte prosesser i de ulike avdelingene.
Vår løsning:
De nye bruker rollene i Web Manager gir mulighet for ulike tilpassede
brukergrensesnitt. Det gir en bedre tilpasset mulighet for distribuert
administrasjon.

Din utfordring:
Strukturere låsplanen til de ulike brukernes behov.
Vår løsning:
Med den nye sorterings- og filtreringsfunksjonen er det enklere å sette opp
ulike administrative strukturer i låssystemet.
Din utfordring:
Tildeling av adgangsrettigheter for mobile arbeidere.
Vår løsning:
Med Nøkkeloppdateringsenhet Mobil kan viktige brukere motta
adgangsendringer via mobiltelefonen - uavhengig av sted og tid.

Din utfordring:
Håndtere store programvareoppdateringer og lagring av data.
Vår løsning:
TrioVing og våre samarbeidspartnere tilbyr profesjonelle og
sikre Hosting-tjenester med transparente kostnadsmodeller.

CLIQ Remote-fordeler i din organisasjon eller bedrift:

Din utfordring:
Utestenging grunnet feil bruk av programmet.
Vår løsning:
Programmeringen er automatisk. Brukeren informeres om fremdriften
ved hjelp av optiske og akustiske signaler.

Din utfordring:
Sikker kommunikasjon over internett.
Vår løsning:
128-bits SSL-kryptering samt programvaresertifikater gir et svært høyt
nivå av sikkerhet ved bruk av programvaren.

Din utfordring:
Enkel installasjon og vedlikehold.
Vår løsning:
Plattformuavhengig programvare, bruken av en sentral server samt
ingen lokal installasjon av programmet gir enkel integrasjon til den
eksisterende IT-strukturen.

Din utfordring:
Enkel installasjon og integrasjon av Nøkkeloppdateringsenheter
“Vegg” i bygningen.
Vår løsning:
Kun standard LAN kabel benyttes. Strømforsyningen kan være 12V
strømforsyning, eller “Power over Ethernet”.

Din utfordring:
Høy kompatibilitet mellom Nøkkeloppdateringsenhet “Mobil”
og eksisterende mobiltelefoner.
Vår løsning:
Ingen separat programvare installasjon er nødvendig på mobiltelefonen,
dataoverføring skjer via USB eller Bluetooth.

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience.
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