KODEUDSTYR

Kodeudstyret til Salto systemet består af en bærbar
programmeringsenhed, PPD, og en stationær
kodeenhed, EC.
PPD’en transporterer data fra PC til offline enheder og
tilbage igen. Data består af dørprogrammering, dato/
tid,hændelser, batteristatus og blacklist med annullerede brugere.
EC’en er den enhed, som koder brugernes adgangsbetingelser på mediet. Den kan yderligere læse tabte
nøgler og opdatere brugernes medie.

administrationssystem
Programmeringen og administrationen af et adgangskontrolsystem
er lige så vigtigt som funktionalitet og design. Derved
bliver vedligeholdelsen og den daglige brug af systemet nemmere og mere effektivt.
For at imødekomme alle behov har SALTO udviklet et
administrations-system, der kan anvendes af alle med
grundlæggende PC kendskab.
Til hoteller er der udviklet et specielt administrationssystem, som bl.a. omfatter hurtig check-in kombineret med adgangskontrolfunktioner. Hotelversionen
kan integreres med bookingsystemer.
Der findes to versioner til begge typer software:
• Professionel software
• Afdelingssoftware
Hovedfunktionerne muliggør ændring af tidszoner for
hver bruger, indlæsning af trafikdata fra dørene, ændring af dørenes status, tildele gæster deres adgangskort og overvåge brugernes gang i virksomheden.
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MEDIER
NØGLEBRIK
Nøglebrikken er en slidstærk ID-nøgle til adgangskontrolsystemer. Teknologien i nøglebrikken gør, at den er hurtig at bruge, tidsbesparende og med høj sikkerhed. RW-versionen af
nøglebrikken har mange ekstra muligheder med flere brugere
og døråbninger.
Nøglebrikken er ergonomisk designet og fås i flere forskellige
farver.
Unikke fordele
• Nem at bruge – som en smart elektronisk nøgle
• Kraftigt og ergonomisk design
• Slidstærk og tåler vind og vejr
• Mulighed for tilslutning til energisparer

CHIPKORT
Chipkort er en populær type adgangskort: Man kan lagre store
mængder af data, og det er nemt at udveksle informationer til
det program eller produkt, som kortet anvendes sammen
med.
Unikke fordele
• Chipkort er kopibeskyttet
• Mulighed for at tilføje serviceydelser til Chipkort såsom
safetybokse og energi-sparere
• Hurtig og nem sletning af tabte kort
• Mulighed for kryptering af kort ved ekstra sikkerhedsbehov
• Mulighed for eget kortdesign

BERØRINGSFRI MEDIE
Den berøringsfri teknologi er den mest populære teknologi.
Kort eller brik skal bare i nærheden af læseren for at blive
læst.
Dette er den ideelle tekniske løsning til områder med meget
trafik og behov for overvågning, såsom hospitaler, beskyttede
boliger, parkeringspladser etc.
Unikke fordele
• Berøringsfri kortidentifikation
• Vælg mellem kort, brik eller ur
• Krypterede teknologier LEGIC og MIFARE
• Mulighed for tilslutning til energi-sparere
• Mulighed for eget kortdesign
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SOFTWARE
Med den professionelle software får man et effektivt, sikkert
og brugervenligt administrationssystem. Er der online kontrolenheder installeret, indbefatter det også onlinefunktionaliteterne i systemet.
Det betyder blandt andet mulighed for opdatering af data fra
dør- og kortenheder.
I afdelingssoftwaren er der mulighed for at oprette virksomhedens
afdelinger med forskellige lokale administratorer.
Dette gør dit adgangskontrolsystem yderst fleksibelt.

ILOCKER
iLocker er en elektromekanisk aflåsning, der blandt andet kan monteres
på garderobeskabe, kabiner, medicinskabe, rackskabe mm.
iLocker kan integreres direkte med SALTO systemet. iLocker forenkler
den daglige administration, fordi al vedligeholdelse sker i ét og samme system.
iLockeren kan anvendes med følgende tre adgangsmedier:
• Nøglebrik
• Chipkort
• Berøringsfri kort

CARL F. GREB
I forbindelse med køb af et SALTO-system, er det muligt at
vælge mellem et bredt udvalg af forskellige dørgreb. Carl F
2000 serien er i god kvalitet produceret i slebet rustfrit stål,
forstærket med messing indlæg.

D LINEGREB
Stramme linjer og robust kvalitet er udprægede karakteristika ved d line.
Tredive års kontinuerlig produktudvikling har givet d line
enestående fortrolighed med sit grundmateriale: rustfrit
stål, AISI 316. d line består af seks produktgrupper, hvor
det viste udvalg af dørgreb kun er en lille del
af det samlede sortiment.
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