Traka21 hos åkeriföretag
Hantera nycklar med lastbilar

Wards of Olney är ett brittiskt flyttföretag, med verksamhet i Buckinghamshire,
Milton Keynes, Bedford och Northampton. Wards hjälper såväl privatpersoner som
företag att flytta på ett smidigt och effektivt sätt. Bland kunderna finns bland annat
den brittiska sjukvårdsmyndigheten NHS, med flyttuppdrag som sträcker sig från små
kontor till stora kliniker.
Wards har alltid haft problem med att kontrollera nycklarna
till företagets fordonspark. Det har hänt att medarbetare
glömt kvar nycklar i bilar, vilket har gjort att de tvingats ägna
mycket tid åt att leta efter dem och därmed missat avtalade
tider. Wards behövde därför ett system för att hålla koll på
alla företagets nycklar. Dessutom behövde de kunna styra
vem som har tillgång till företagets förvaringscontainrar.
Varför Traka21?
Traka21 är en innovativ plug-and-play-lösning med de senaste
funktionerna inom intelligent nyckelhantering. Detta enkla,
ändamålsenliga och kostnadseffektiva system tillhandahåller
loggar och rapporter för alla nycklar och nyckelknippor, som
förvaras individuellt fastlåsta för att inte äventyra viktiga
operativa funktioner. Sedan Wards började använda Traka21
har de fått en avsevärt effektivare hantering och kontroll av
sina nycklar. Chaufförerna tar ett större ansvar för nycklarna
och behöver inte längre springa omkring och leta efter dem.

– Traka21 är ett suveränt hjälpmedel för vår verksamhet. Med
Traka21 kan vi hålla koll på vilka medarbetare som har använt
vilka nycklar vid vilka tidpunkter, och därmed kan vi också se
hur många timmar de har arbetat. Vi har ett antal förvaringscontainrar, alla med separata nycklar, och med Traka21 kan
vi nu kontrollera vem som har tillgång till dem. Jag tycker att
Traka21 är en jättebra lösning för alla små och medelstora
företag.
Mark Ward, direktör, Wards of Olney
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Användningsområde
Traka21 är en innovativ plug-and-play-lösning som erbjuder små till
medelstora företag de senaste funktionerna inom intelligent nyckelhantering. Detta enkla, ändamålsenliga och kostnadseffektiva system
tillhandahåller loggar och rapporter för alla nycklar och nyckelknippor,
som förvaras individuellt fastlåsta för att inte äventyra viktiga operativa
funktioner.
Egenskaper
• Administration av användar-, nyckel- och åtkomsträttigheter
• Flera språkalternativ
• Loggar och rapporter via inbyggd skärm eller export via USB-port
• 21 robusta, iFobs med lång livslängd och säkerhetsförseglingar
• 21 låsta positioner med LED-indikation
• Robust och kompakt hölje i aluminium och ABS utan synliga gångjärn
eller andra åtkomstpunkter
• Manuell öppning möjlig i nödsituationer
• Ljudlarm
Funktion
• Fristående plug-and-play-lösning med avancerad RFID-teknologi
• Inbyggd pekskärm
• PIN-kod till enskilda nycklar eller nyckelknippor med individuellt
låsta positioner
• Nycklarna är säkert fastlåsta med hjälp av speciella
säkerhetsförseglingar
• Enkel konfigurering via inbyggd installationsguide
• Inget behov av anslutning till nätverk eller PC
• Dolda, robusta fästpunkter möjliggör säker väggmontering
• Nätanslutning med batteribackup som tillval

Fakta om Traka21
Traka är en ny innovativ lösning som enkelt installeras med ”plug-and-play”. Då skåpet är stand-alone
behövs ingen extern programvara eller nätverksanslutning.
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Traka fungerar automatiskt med hjälp av intelligenta iFobs med inbyggd RFID teknologi. Eftersom
varje nyckel eller nyckelknippa får en egen iFob, känner systemet igen vilka nycklar som är på plats.
Användare loggar in via den inbyggda pekskärmen med sin personliga PIN-kod och ser enkelt vilka
nycklar som är tillgängliga. Och eftersom varje iFob är säkert fastlåst i skåpet frigörs endast de nycklar
som respektive person har tillgång till.

