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Lämplighet

ID

Administration 

Intelligenta låssystem lämpar sig särskilt bra för platser där skötseln av användares förvaringsutrymmen är arbets- och tidskrävande. Typiska platser är stora 
skolor, sjukhus, spa och kontor. Systemet stödjer behovet av tillfällig och långtidsförvaring, samt kombinationer av dessa. 

Systemprodukter förkortar administrationstiden med upp till 90 %. 

Realtidssystem
Ändringar av åtkomsträttigheter uppdateras automatiskt omedelbart för alla lås i det intelligenta låssystemet. Att lägga till eller ta bort användare kräver inte 
att man gör en tidskrävande promenad till skåpet, utan kan enkelt göras med en webbläsarbaserad applikation. En borttappad nyckel kräver alltså inte längre ett 
dyrt besök av låssmeden. 

Systemet ger också aktuell information om skåpens status, användning och användare. Systemet möjliggör en dynamisk användning av skåp, vilket innebär att 
användaren inte har sitt eget personliga skåp utan kan reservera det på en mer praktisk plats. På så sätt behöver man färre skåp, vilket ger betydande totala 
kostnadsbesparingar.

Man använder vanligtvis ett RFID-nyckelkort eller åtkomst-ID som identifierare, dvs. en elektronisk nyckel. Systemet är kompatibelt med de vanligare RFID-tek-
nikerna, vilket möjliggör användning av befintliga taggar.

Skåpen kan skötas med administrationsprogramvara eller en operatörsterminal. De kan användas för att öppna, frigöra, blockera eller inaktivera individuella skåp. 

Systemet kan utnyttja användardata från kundens befintliga användarregister. Detta kan implementeras som realtidsintegrering eller tidsinställd dataöverföring. 
På så sätt uppdateras alla användarändringar automatiskt i systemet och användarrättigheten för utgående användare upphör. Skåpen kommer inte längre att stå 
oanvända och man behöver inte beställa nya nycklar för att ersätta de som tappats.
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Fördelar

Förhindrar att man reserverar flera fackskåp  
Systemet möjliggör en enkel och flexibel administration av rättigheter, vilket förhindrar att flera skåp bokas samtidigt. Vid behov kan rättigheterna ändras för 
varje fack/fackgrupp. 

Låga underhållskostnader 
Man behöver inte längre ringa en dyr låssmed när en nyckel tappats bort och nyckelkortet kan enkelt avlägsnas ur systemet. Systemet är trådbundet, så det 
finns inget behov av att byta batterier. Systemuppgraderingar ingår i Saas-tjänstens månadsavgift.

Billigare golvyta   
Det intelligenta låssystemet möjliggör dynamisk användning av skåp, vilket innebär att ingen har ett personligt skåp. På arbetsplatser där all personal inte är 
närvarande samtidigt, krävs färre skåp och man sparar därmed golvyta. 

Utnyttjande av befintliga användardata
Användardata från annan programvara kan importeras till systemet, vilket minskar överlappande datahantering. Informationen kan även omfatta skåphantering i 
exempelvis utrymmesadministrationsprogram. Importen kan automatiseras och schemaläggas så att ändringar uppdateras automatiskt. 

Användning av befintliga taggar 
I många fall kan befintliga RFID-taggar användas. Detta minskar antalet användaridentifierare och man kan använda samma identifierare vid exempelvis pas-
serkontroll och i skåpsystemet. Användar- och kortdata kan hanteras i systemet och åtgärder som utförts med dem kan läsas från händelseloggen. Kontrollera 
taggarnas överensstämmelse med vår försäljning.

Tidsinställningsfunktion 
Tidsinställningsfunktionen gör att låsen kan programmeras så att de öppnas efter en specifik användningstid eller vid ett specifikt klockslag. Detta säkerställer 
att det finns tillgängliga fack i utrymmen där förvaringskapaciteten är begränsad. Vid överlämning kan facket konfigureras så att det antingen frigörs för återan-
vändning eller förhindra att det används under så lång tid att eventuell kvarvarande egendom kan avlägsnas innan återanvändning. 

Valbar funktionsprincip   
Man kan som systemets funktionsprincip välja antingen engångs- eller kontinuerlig användning. Engångsanvändning används på platser där användare byts och 
kontinuerlig användning om användare har sitt eget personliga skåp. Systemet kan även innehålla skåp för båda funktionsprinciperna.

Användningsrapporter
Systemet innehåller också information om skåpens användningsgrad. Utifrån denna kan man bedöma om placeringen av skåpen är optimal för deras använd-
ning. Utifrån informationen kan skåpen placeras om och skåpens antal och placering på platsen optimeras.

Fjärranvändning
Det är möjligt att fjärrstyra skåp och deras funktioner med administrationsprogramvaran. Skåp kan öppnas, frigöras, blockeras och avblockeras utan att behöva 
använda terminalen. 

Användning av administrationsprogramvaran från vilken terminal som helst 
Det webbläsarbaserade gränssnittet gör att systemet kan användas från vilken terminal som helst med tillgång till Internet. 

Inbrottslarm 
Systemet larmar om dörren öppnas utan tillåtelse 

USB-laddning 
Låsen har USB-strömförsörjning som kan användas för att ladda enheter medan de förvaras i skåpen.

Datablad // ©2022 PUNTA Oy - All rights reserved

INTELLIGENTA  LÅSSYSTEM



Punta Oy
www.punta.fi

Teollisuustie 2, 25460 KISKO
Puh. (02) 7221 321   info@punta.fi

VECOS 

Vecos system

Du kan välja antingen dörrläsare eller central läsare till systemet. En central läsare lämpar sig för 
platser med stora grupper av skåp på samma plats och när gångavståndet från läsaren till skåpet 
är kort. Det lönar sig att välja dörrläsare till platser där antalet samtidiga användare ökar eller när 
användarna själva vill välja ett ledigt skåp. 

Vecos lås är av typen push-to-open, vilket innebär att man måste trycka på dörren för att den ska 
öppnas. Denna funktion ökar säkerheten när läsaren är längre bort från dörren. Låset har som 
standard även skåpbelysning och USB-laddning för laddning av surfplatta eller telefon. Detta är en 
mycket önskvärd funktion särskilt i skolor.

V3
V1-systemet har en central läsare med pekskärm. Systemet är mycket lätt att använda. Använ-
daren visar sitt nyckelkort för läsaren och systemet visar skåpnumret på skärmen. Skåpet kan 
sedan öppnas genom att trycka på dörren. Systemet väljer användarens skåp och detta kan inte 
påverkas. Fördelen med detta är att skåpen används jämnt och inte bara några av facken.

V3+
V2-systemet har en läsare på varje dörr och dörren öppnas genom att visa nyckelkortet ovanpå 
låset. Varje dörr har en lampa som gör det enkelt att se om skåpet är upptaget eller ledigt. 

Låsning 
1. Användaren läser av nyckelkortet i läsaren 
2. Systemet visar dörrnummer 
3. Användaren öppnar dörren genom att trycka den inåt 
4. Användaren stänger skåpet 

Låsning  
1. Användaren läser av nyckelkortet i dörrens läsare 
2. Användaren öppnar dörren genom att trycka den inåt 
3. Användaren stänger dörren. Lampan blir röd 

Öppning  
1. Användaren läser av nyckelkortet i dörrens läsare 
2. Användaren öppnar dörren genom att trycka den inåt 
3. Användaren stänger dörren. Lampan blir grön

Öppning  
1. Användaren läser av nyckelkortet i läsaren 
2. systemet frågar om användaren vill fortsätta använda facket eller ge upp det 
3. Användaren öppnar dörren genom att trycka den inåt
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Vecos Releezme administrationsprogram 

SmartAccess Releezme

Vecos system styrs med programvaran Releezme. Programvaran är webbläsarbaserad och kräver inte att man laddar ner en separat applikation till datorn. 
Programvaran erbjuder möjligheten att använda mobiltelefonen som virtuell nyckel, i vilket fall upplåsning och låsning av skåpet görs direkt från mobiltelefonen. 
Detta kräver att mobiltelefonen kopplas till ett nyckelkort som är godkänt i systemet. 
Programvaran erbjuder mångsidiga möjligheter att hantera skåp- och användargruppers rättigheter. Man kan tilldela rättigheter och automatiska funktioner till 
grupper på gruppnivå.
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TEKNISKA UPPGIFTER

Function Vecos Metra

RFID-teknik (vissa kräver separata läsare)
ISO 14443 A+B (Mifare, Desfire, SmartMX, osv.), ISO 
15693 (SONY FiliCa, HID iClass och alla LEGIC advant, 
prime)

13,56 MHz (ISO15693 ISO14443 A/B) 125–134 kHz 
(Hitag 1, Hitag 2, Hitag S, EM Marin).

Funktionsmetoder Engångs- eller kontinuerligt läge.  
Kan ändras senare. Kan väljas skåpspecifikt.

Engångs- eller kontinuerligt läge.  
Kan inte ändras efteråt  
Låskontroll kan väljas individuellt.

Funktionsprincip för central läsare
Kortet läses först i läsaren, varefter dörren öppnas. 

Systemet väljer skåp.

Ledigt skåp väljs först, varefter kortet läses i läsaren. 
Användaren kan själv välja skåp. 

Assign Touch möjliggör val av skåp.

Tidsinställningsfunktion Ja Ja

Installation av programvara SmartAccess: lokal  
Releezme: moln eller lokal Moln eller lokal

Licens SmartAccess: engångsavgift  
Releezme: Start- + månadsavgift Engångsavgift (inga uppdateringar ingår)

Offline-installation Ja (valfritt) Metra ELS

Inbrottslarm Ja Ja

Rapportering Ja Ja

Fjärrhantering Ja Ja

Import av användardata Ja. Möjlighet till tidsinställning Ja. Möjlighet till tidsinställning

USB-laddning låst Ja (0,6 A) (Separat laddning till skåp kan fås) Nej (Separat laddning till skåp kan fås)

Ljus i skåp Ja Nej

Låstyp Push to open (dörr ska tryckas) Pop to open (automatisk öppning)

Central läsare Pekskärmsläsare Valbar med eller utan sifferknappsats.  
Med Assign Touch pekskärm.
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