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Intelligent asset management

Inteligentne skrytki na broń
Pełny nadzór nad bronią i amunicją

Kim jesteśmy i co robimy?
Traka jest światowym liderem w produkcji 

spersonalizowanych systemów zarządzania 

aktywami dla instytucji, gdzie bezpieczeństwo jest 

szczególnie ważne. Nasze zautomatyzowane systemy 

zarządzają wartościowymi przedmiotami, pozwalając 

jednocześnie na pełny audyt ich wykorzystania.

System Traka bezpiecznie przechowuje amunicję 

i broń, włączając w to broń krótką, długą 

czy maszynową, w zabezpieczonych przed 

nieautoryzowanym otwarciem skrytkach. Zamknięta 

i zabezpieczona w skrytkach broń nigdy nie jest 

dostępna bez autoryzacji.

Zarówno logowanie użytkownika do systemu, jak  

i pobranie czy zwrot wyposażenia jest rejestrowane  

w systemie, wraz z dokładną datą i czasem zdarzenia.

Inteligentne skrytki na broń 

• Ograniczenia czasowe oraz alarmy w 

przypadku przetrzymania

• Brak konieczności prowadzenia papierowej 

ewidencji wydania broni

• Zarejestrowane pobrania i zwroty

• Technologia RFID pozwalająca na 

potwierdzenie obecności broni w skrytce

• Broń nie jest dostępna bez uprzedniego 

logowania użytkownika

• System może być w pełni zintegrowaniu z 

istniejącym systemem kontroli dostępu

• Pełna odpowiedzialność za broń będącą  

w posiadaniu użytkownika

• Zmniejszenie strat związanych  

z uszkodzeniami 
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 Wydawanie kluczy
• W pełni kontrolowany dostęp do kluczy
• Automatyczne wydawanie kluczy dla uprawnionych użytkowników
• Rozbudowane możliwości nadawania uprawnień
• Pełny audyt wykorzystania kluczy 24/7 przez cały rok
• Alarmy i powiadomienia w przypadku przetrzymania klucza
• Uniemożliwienie opuszczenia budynku bez zwrotu klucza (anti-passback)
• Możliwość montażu dodatkowych pojemników na przedmioty lub dokumenty

Przechowywanie radia
• Wiele zalet depozytora kluczy dostępnych dla systemu skrytek
• Automatyczne wydawanie sprzętu z elektronicznych skrytek
• Radia dostępne 24/7, tylko dla autoryzowanych użytkowników
• Zwiększona świadomość odpowiedzialności za sprzęt – mniej strat i uszkodzeń
• Tag RFID identyfikujący sprzęt i rejestrujący pobrania i zwroty
• Zintegrowany system ładowania zapewnia radiom gotowość do użycia

Zarządzanie flotą pojazdów
• Zabezpieczenie pojazdów przed nieautoryzowanym użyciem
• Pełna rejestracja użycia pojazdów przez użytkowników
• Rejestracja przebiegu, poziomu paliwa, eksploatacji a nawet miejsca parkowania
• Losowa kontrola alkomatem przed pobraniem kluczy
• Rejestracja uszkodzeń z możliwością zablokowania klucza do czasu usunięcia usterek

Zarządzanie wartościowymi przedmiotami
• Elektroniczne skrytki dedykowane dla konkretnych urządzeń
• Zarządzanie, kontrola oraz pełny audyt użycia urządzeń
• Pełny audyt wykorzystania urządzeń przez użytkowników
• Rozbudowany system raportów, dostępnych 24/7 dla wybranych użytkowników
• Możliwość sprawdzenia obecnego i poprzedniego posiadacza elementu
• Automatyczne wydawanie sprzętu autoryzowanym użytkownikom

Co dalej?
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:

tel. 32 411 69 98 / 502 445 044

Zarządzanie kontrolą dostępu z systemami Traka 

An ASSA ABLOY Group brand


