TrioVing CLIQ Remote
Adgangsstyring på avstand via internett

Hva er CLIQ Remote?
CLIQ Remote er utviklet for å dra nytte av fordelene i både
det mekaniske låssystemet og elektronisk adgangskontroll,
noe som gjør systemet spesielt egnet for installasjoner
med stor geografisk spredning. Systemet er utviklet med
den hensikt å gi eieren mulighet for sikker administrasjon av
sitt system på avtstand. Dette gjør CLIQ Remote til den beste
løsningen for de som ofte trenger å endre autorisasjoner,

og som ønsker å kombinere mekanisk og elektronisk
sikkerhet.
CLIQ Remote gjør det mulig å gi en person - uavhengig av
hvor personen befinner seg i verden - adgang til en bygning.
Man kan også bestemme hvilke dager eller timer nøkkelen
skal ha adgang, i tillegg til i hvilke dører.
De viktigste fordelene med CLIQ Remote er:
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Sikre og intelligente nøkler
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• Styring av autorisasjoner på nøkler med skjema
for tider og dager

• Åpninger og åpningsforsøk
• Alle åpninger og forsøk på åpninger, kan lagres i
CLIQ Web Manager

• Mulighet for validering av nøkler øker sikkerheten
ved tap av nøkkel
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Enkel installasjon
• Ingen kabler er nødvendige

Logg gir deg full kontroll
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Elektronisk + mekanisk, gir et optimalt
sikkerhetsnivå
• Forskjellige sikkerhetsnivåer

• Enkelt å flytte en sylinder til en annen dør ved behov

• Patenterte nøkler

• Ingen innvirkning på brannkrav

• Kostnadseffektive løsninger

3

• Stort utvalg sylindertyper, også hengelåser

Adgang på distanse gir full fleksibilitet
• Tidsbesparende og enkel administrasjon over internett
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Software service

• Mulighet for flere administratorer med forskjellige
rettigheter

• Alltid oppdatert status på systemet

• Validering- og adgangsendringer via oppdateringsenheter

• Sentralisert server

• Alltid siste versjon av programvaren

Med CLIQ Remote får du en komplett oversikt over din
nøkkeladministrasjon, uavhengig av systemets plassering eller
størrelse, noe som sparer deg for tid og kostnader.
CLIQ Remote server

Administreres med

applikasjon

CLIQ Web manager

Oppdateringsenheter
Mobil oppdateringsenhet til

plasseres strategisk ved

oppdatering av rettigheter

personal- eller

der det ikke er mulighet med

hovedinngang

fastmontert veggleser

Veggmontert oppdateringsenhet plassert ved
resespsjonen

Systemkomponenter
Administrasjonverktøy tillater oss å betjene hele systemet og programmere tillatelser, tidsskjemaer og gyldighet.

Administrasjon

Programmingsnøkler

CLIQ Web
Manager

CLIQ
Programmeringsenhet

Enhetene tillater nøkkeleier å oppdatere informasjonen i nøkkelen (tillatelser, tidsskjema, osv).

Oppdaterings-enhet

Mobil oppdateringsenhet

Veggmontert
oppdateringsenhet

• Elektromekaniske nøkler og elektromekaniske sylindere gir full fleksibilitet i systemet.

Elektromekanisk
låsing

CLIQ Remote
Nøkkel

CLIQ sylindere
og hengelåser

Systemet kan også inneholde mekaniske sylindere.

Mekanisk
låsing

Mekanisk
nøkkel

Mekaniske
sylindere og
hengelåser

Vandalsikker
oppdateringsenhet

Den ideelle løsningen for ulike sektorer som telekommunikasjon, industri,
transport, detaljhandel, utdanning o. s. v.
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