
• Klíče jsou pohotově k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 
 ale pouze oprávněným uživatelům

• Samostatný „plug&play“ systém se zabudovaným softwarem Windows®

• Možnost úplného auditu, uchovává kompletní historii všech klíčů 
 a transakcí uživatelů

• Rychlé vyhledávání vyzvednutých klíčů prostřednictvím dotykové obrazovky

• Reporty je možné zobrazit přímo na obrazovce nebo exportovat přes USB port

• Rozhraní je k dispozici ve více než 10 jazycích

• Autonomní zařízení: není nutné síťové připojení, PC ani externí databáze

• Rychlá konfigurace a snadné použití

Traka Touch je nejnovější produktovou řadou v našem 
sortimentu integrovaných řešení pro správu klíčů 
a pravděpodobně nejúžasnější novinkou, kterou jsme během 
let vyvinuli. Obsahuje dotykovou obrazovku s úhlopříčkou 7 
palců a využívá nejnovější vestavěnou počítačovou technologii.

Jednoduše řečeno, pokud jde o správu klíčů, Traka Touch vám 
usnadní život. Poskytuje vám inteligentní, okamžitě použitelné 
řešení pro správu klíčů, fungující zcela nezávisle na vašich IT 
systémech. Vše se řeší přes dotykovou obrazovku na předním 
panelu, od úvodní administrace nastavení uživatelů a klíčů 

až po každodenní uživatelský přístup.

Vyjádření zákazníka
„Díky Traka Touch jsme dokázali rychle 

a snadno vylepšit správu klíčů na 

úrovni prodejny. Plánujeme instalovat 

jeden systém v každé své prodejně 

v celém Spojeném království. Je to 

geniálně jednoduché, ale efektivní 

řešení, díky kterému je efektivní správa 

klíčů neuvěřitelně jednoduchá jak 

pro zaměstnance, tak pro manažery. 

Navíc je samostatná, umožňuje snadné 

lokální nasazení bez nutnosti zapojení 

pracovníků z firemního IT týmu nebo 

centrály.“

Traka Touch
Inteligentní klíčový kabinet s dotykovým ovládáním



Co je Traka Touch?
Traka Touch je sofistikovaný systém pro správu klíčů s integrovanou 
inteligencí. A protože se jedná o samostatné řešení, není potřeba 
připojení k IT síti ani použití serveru pro správu databáze. Všechno, 
co potřebujete, je zabudováno přímo v jednotce, takže ji stačí jen 
připojit k napájení. Možnost úplného auditu všech transakcí s klíči je 
zajišťována v rámci systému díky polovodičové paměti a paměťové 
kartě.

Stručné představení řešení Traka Touch
• Díky řešení Traka Touch jsou klíče pohotově 

k dispozici, ale pouze oprávněným uživatelům.

• Dává vám kontrolu nad tím, kdo může používat vaše klíče, 
s přístupovými úrovněmi určenými pro každého jednotlivého 
uživatele.

• Každý uživatel se musí u kabinetu identifikovat buď 
pomocí PIN kódu, identifikační karty nebo prostřednictvím 
biometrické čtečky.

• Aby nedošlo k žádné pochybnosti, jsou klíče, které je uživatel 
oprávněn při přístupu do kabinetu vyzvednout, identifikovány 
prosvětlenými LED diodami.

• Hledání vyzvednutého klíče je snadné a Traka Touch 
informuje o tom, kdo si ho vzal a kdy.

• Přehledové funkce umožňují zobrazení uživatelských 
transakcí na obrazovce, takže rychle vidíte kompletní 
výkaz použití všech klíčů s konkrétními časy a daty. 
Skvělé, pokud potřebujete vědět, kdo šel minulý pátek 
po pracovní době do skladu nebo kdo před dvěma týdny 
řídil dodávku!

• Pokud potřebujete tištěný výkaz, jednoduše k jednotce 
připojte USB klíčenku a váš výkaz se exportuje 
automaticky ve formátu připraveném k použití 
na PC.

Díky technologii dotykové obrazovky a zabudované 
počítačové jednotce vám Traka Touch poskytuje veškeré 
možnosti správy klíčů, které potřebujete, ale bez potřeby složité 
integrace s vašimi IT systémy.

Traka Touch
TECHNICKÝ SOUHRN

Plně barevná 7´´ dotyková obrazovka

Zabudované Windows CE 
a databáze SQL Server

Rozhraní ve více než 10 jazycích

Polovodičová paměť s kapacitou na více než 
250.000 událostí

USB port pro import/export výkazů přes USB 
klíčenku

Automatické zálohování dat na výměnnou 
SD kartu

Snadný přístup prostřednictvím PIN kódu nebo 
volitelně prostřednictvím čtečky karet nebo 
rozpoznání biometrických prvků

Funkce hlasové nápovědy

Počet spravovaných sad klíčů v kabinetu: 20 až 60

Zabudovaná záložní baterie s ikonou stavu nabití

Softwarové vypnutí bez ztráty dat v případě 
dlouhodobého výpadku napájení

Průhledná polykarbonátová dvířka (standardně) 
nebo kovová dvířka (volitelně)

Co dál?
Pokud chcete o řešení Traka 
Touch zjistit více, kontaktujte 
nás!

traka.com
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ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions


