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Het beheersysteem voor sleutels en waardevolle materialen
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Waar is de digitale camera? Wie heeft de bedrijfswagen
gebruikt? Wanneer is de monteur in het gebouw geweest?
proxSafe is het intelligente beheersysteem voor sleutels
en waardevolle materialen en vormt het antwoord op uw
dagelijkse “sleutelproblemen” met behulp van moderne
technologie.
• Nooit meer sleutels kwijt.
• Geen sleutels in handen van onbevoegden.
• Geen tijdrovende administratie.
Beheer van sleutels en waardevolle materialen
Met proxSafe beschikt u over een optimaal beheer van
al uw sleutels en van uw wagenpark. Volledige controle
over zaken als camera‘s, telefoons en kostbare apparatuur.
proxSafe® waarborgt waarde
proxSafe biedt geautoriseerd beheer van sleutels zodat
alleen diegene die gemachtigd is toegang heeft. In lades
en compartimenten kunnen sleutels, apparatuur, docu-

menten en andere waardevolle materialen worden bewaard waarvan u registratie wenst. Met deze wijze van
beheer kan het gebruik van uw spullen worden herleid
en wordt verlies beperkt.
Met proxSafe® bespaart u geld
Tijd en geld wordt bespaard, zelfs als u slechts over
enkele sleutels beschikt. proxSafe sleutelbeheer doet dit
automatisch, betrouwbaar en 24 uur per dag.
proxSafe® verbreedt uw beveiligingsoplossing
Moderne beveiligings- en beheerssystemen zijn tegenwoordig van levensbelang. Sleutels zijn een essentieel
onderdeel in ons dagelijks gebruik, van serverruimtes tot
wagenpark, voor toegangverlening tot kantoorruimtes,
vergaderzalen, archieven, apparatuur enz. proxSafe
sleutelbeheer is de ideale oplossing voor het aanvullen
of uitbreiden van uw bestaande beveiligingssysteem en
biedt zelfs bescherming van uw intellectuele eigendommen.

Eenvoudig en betrouwbaar
proxCylinder®
Veilige vergrendeling en identificatie van keyTags. Duidelijke
LED verlichting om de keyTag
locatie te wijzen.

proxSafe® keyTag
Contactloze identificatie, herbruikbaar,
water- en corrosiebestendig.

proxSafe® Terminal
Eenvoudige bediening, verstelbare
montagebeugel. Zorgt voor een
snelle keyTag teruggave.
Met geïntegreerde kaartlezer voor
de meest gebruikte kaarttechnologieën.
proxSafe® verzegeling
Eenvoudig en betaalbaar zegel dat gemakkelijk
en zonder gereedschap kan worden vergrendeld,
maar niet zonder sporen kan worden verwijderd.

Tijd besparen

Toegang beperken

Bescherm uw (intellectuele)
eigendommen

Verantwoordelijkheden toewijzen

Verbeter uw beheer en het toezicht

Gemakkelijk, betrouwbaar en onderhoudsvrij
Vocht en vuil zijn natuurlijke vijanden van elektronische
systemen. Slijtage en corrosie zijn veelvoorkomende
oorzaken van storingen. Reparatie en onderhoud kan
een vaak terugkerende en hoge kostenpost zijn.
De keyTags die in de proxSafe systemen worden gebruikt bevatten RFID technologie. Het gebruik van deze
contactloze technologie voorkomt problemen door vet,
vuil of verontreiniging die het lezen van de keyTag kunnen beïnvloeden. Zo is onderhoud niet langer nodig.
Verhoog de veiligheid - bescherm waardevolle spullen
Beheert USB dongles, beschermt uw intelectuele eigendommen en voorkomt dat gegevens verloren gaan. U
heeft de volledige controle over vergrendelbare apparaten.
Snelle ROI
Altijd volledige controle over uw sleutels en waardevolle
materialen! Dit zorgt voor tijdsbesparing en is veiliger.
Met proxSafe verliest u minder tijd met het zoeken naar
verloren sleutels en bespaart u tijd op de beheers- en

administratiekosten. Dit ten opzichte van het handmatig
beheren van uw sleutels.
Wereldwijde service
deister electronic beschikt over een internationaal netwerk van zakenpartners.U vindt dus altijd een organisatie in uw land die u de beste aanbiedingen en service
voor proxSafe systemen kan bieden.
Voor meer informatie zie: www.proxsafe.com
Kwaliteit van deister electronic
Met meer dan dertig jaar ervaring is deister electronic
marktleider op het gebied van elektronische oplossingen
voor bedrijfs- en beveiligingstechnologie. Verschillende
technologieën, van RFID tot chips in combinatie met mechatronica. Zie hiervoor www.deister.com

proxSafe® keyTracer – registratie van uw sleutels
Registreer waar uw sleutels zich bevinden. Met de
proxSafe keyTracer weet u altijd waar uw sleutels zijn. De
gebruiker plaatst de sleutel in de unit en hiermee worden
de datum en tijd waarop de sleutel is meegenomen of
geretourneerd geregistreerd. De geïntegreerde kaartlezer
zorgt voor gebruikersidentificatie en een snelle tracering
van uw sleutels in een drukke beveiligingsomgeving.

mini 8

keyTracer

proxSafe® mini – compact sleutelbeheer
Met proxSafe mini kunnen tot zestien sleutels per
module worden beheerd. De automatische deur sluit
direct nadat de gebruiker een sleutel heeft uitgenomen
of terug gebracht. De deur is van roestvrij staal en biedt
bescherming tegen toegang voor onbevoegden.

proxSafe® maxx – betrouwbaarheid
en elegantie
proxSafe maxx heeft een stijlvol, compact ontwerp. Het
automatische rolluik maakt het ideaal voor toepassing in kleine ruimten waar een gewone deur onhandig
zou zijn. Elke kast is modulair en kan 32 of 64 sleutels
of waardevolle materialen bevatten. Het rolluik sluit
automatisch na gebruik en items worden veilig en uit het
zicht opgeborgen.
maxx 32

maxx 64

proxSafe® flexx – het universele genie
proxSafe flexx biedt u volledige vrijheid in sleutelbeheer.
U heeft de mogelijkheid van op maat gemaakte oplossingen met een oneindig aantal sleutels en verschillende
formaten behuizingen, deuren en sleutelpanelen.
Als u later verder wilt uitbreiden, kunt u blindpanelen gebruiken in plaats van sleutelpanelen. Deze verwisselt u
bij een toekomstige uitbreiding van het proxSafe systeem.

flexx 64

proxSafe® smart 3U – het kleine genie
Het kleinste lid van de familie is de smart behuizing. Deze
kan worden voorzien van 8, 16 of 32 proxCylinders,
waarmee tot 32 sleutels, USB dongles of andere waardevolle items kunnen worden beheerd.
flexx 128

smart 3U

proxSafe® racx – beveiliging en
registratie ineen
proxSafe racx is een modulair systeem met verschillende
units voor het veilig elektronisch opbergen van sleutels en
waardevolle materialen. De verschillende kastformaten
en modulaire 19” units, stellen u in staat het systeem
naar uw persoonlijke wensen in te richten. Voor nog meer
veiligheid kunt u bovendien een extra deur plaatsen. De
volgende modules kunnen naar behoefte worden gecombineerd:
proxSafe® keyPanels
Beschikbaar in verschillende versies: 8,16 of 32 sleutelposities. De panelen hebben op basis van proximity vergrendelde cilinders. Het 32 paneel heeft naast de vergrendelde proxCylinders, de mogelijkheid om eventueel
op basis van “push release” meerdere sleutels gelijktijdig
vrij te geven.

proxSafe® mini – sleutel module
8 of 16 posities achter een automatische schuifdeur.
proxSafe® boxx – laptop module
Een unit met automatische, stalen schuifdeur, welke groot
genoeg is voor onder andere een laptop.
proxSafe® loxx – laden module
Beschikbaar in formaten voor 2 of 4 laden. Elke lade kan
afzonderlijk met “soft-touch” worden geopend voor bijvoorbeeld het opslaan van autosleutels, GSM of PDA‘s.
proxSafe® pillar – automatische kluis
De proxSafe pillar is de ideale oplossing voor het beheren
van waardevolle spullen. De kluisjes zijn verkrijgbaar in
een reeks formaten die ideaal zijn voor het opbergen van
documenten, gereedschappen, laptops, GSM‘s, portofoons, persoonlijke bezittingen en zelfs wapens. Elk compartiment beschikt over een proxCylinder en kan worden
voorzien van een netwerk- en netvoedingsaansluiting of
RFID lezer.

panel SD 16

panel DD 32

boxx
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racx 36
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Software voor autorisatie en uitgifte
De commander software is het centrale punt voor het
gehele proxSafe systeem. Alle onderdelen kunnen via dit
programma worden geconfigureerd en gecontroleerd.
Beheer van gebruikersgegevens, toewijzen van sleutels,
restricties en rapportages. Met de commander software
kunt u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar de uitgifte van
sleutels en waardevolle items controleren.
Stand-alone gebruik
Kleinere proxSafe systemen kunnen ook stand-alone worden gebruikt, zonder aansluiting op een netwerk. Op de
terminal worden alle gebruikersgegevens opgeslagen.
De software is uitsluitend vereist voor het wijzigen van gegevens of voor het maken van rapportages.

Netwerken
Om met de commander software te werken hebt u alleen een webbrowser nodig. Hiermee hebt u toegang tot
de software op elke willekeurig plek binnen uw netwerk.
De interface is eenvoudig te gebruiken en kan voor elke
gebruiker worden aangepast. Van de terminals wordt
automatisch een update gemaakt door de database. Als
het netwerk uitvalt, blijft de terminal gewoon actief.
proxSafe® integratie
Met behulp van een open poort, kunnen gegevens worden uitgewisseld of uitgelezen en door andere softwarepakketten worden gebruikt. De voordelen van beide
systemen kunnen worden gebruikt binnen één geïntegreerd systeem.

Controle en dataoverdracht via
Web Service Interface
Sleutelmanagementsystemen
vanaf verschillende locaties

Verschillende gebruikers
via de webbrowser

Verschillende gebruikers
via proxSafe Commander

Web server en database

RFID - is de stuwende kracht achter veel toepassingen en markten!
deister electronic is een toonaangevend RFID bedrijf, dat wereldwijd innovatieve oplossingen levert aan een brede verscheidenheid aan markten. Binnen de beveiligingsbranche brengen we producten op de markt voor toegangsbeheer,
biometrische verificatie, videotechnologie, sleutelbeheer, bemande bewaking, persoonlijke beveiliging en voertuigidentificatie. Binnen onze industriële divisie ontwikkelen wij producten en systemen voor de toevoerketen, logistiek, productieautomatisering, afvalbeheer, dier identificatie, voertuigvergrendeling en timingssytemen voor duivenwedstrijden.
Onze technologische ervaring omvat alle ontwerptechnische aspecten, variërend van low-level chipontwikkeling tot
complexe software algoritmen voor intelligente systemen en mechatronica, de combinatie van mechanisch, elektronisch en computerontwerp. Ga voor meer informatie en contactgegevens naar: www.deister.com

www.proxsafe.com
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