
Experience a safer and more 
open world

Traka Touch nøkkelskap off-
line
Off-line nøkkelskap med enkel daglig håndtering og rask installasjon 

uten nettverk eller ekstern programvare
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Fordeler med Traka Touch off-line
1. Administrer brukere og nøkler direkte på skjermen
2. Full sporbarhet på alle hendelser i systemet
3. Importer informasjon om brukere og nøkler via USB med Excel
4. Tydelig status for respektive nøkler med fargeikoner på skjermen
5. Enkelt å søke nøkler, personer og hendelser på skjermen
6. Enkel konfigurering via innebygget programvare
7. Det kreves hverken nettverk, PC/LapTop eller ekstern tilkobling

• Kortlesere - Tilgangen til nøkkelskapet kan skje via 
kortleser, eller kun PIN, om man ønsker det. 
Fingeravtrykksleser kan også leveres. Som oftest kan 
kundens eksisterende adgangskort benyttes for å 
forenkle håndteringen. Traka kan lese de fleste vanlige 
kortformatene og teknologier som, EM, Mifare og 
Desfire.

• Installasjon - Enkel steg for steg installasjon og set-up 
via instruksjon direkte på skjermen. Legg inn 
administrator med eksisterende adgangskort på skapet 
og konfigurer deretter øvrige ønskede funksjoner via 
skjermen. Andre brukere kan så enten importeres via 
USB, eller legges inn direkte av administrator.

• Nøkkelposisjoner - Låste posisjoner -
Respektive brukere kan fysisk kun ta ut de nøklene 
vedkommende er satt opp til å ha tilgang til.  Selv etter 
innlogging og at skapet er åpent, er hver posisjon fysisk 
låst til den løses ut av innlogget bruker med korrekte 
rettigheter.

• Nøkkelposisjoner - Åpne posisjoner -
Innlogget bruker kan ta ut alle nøkler som er i åpne 
posisjoner, etter at brukeren har logget seg inn. Men 
LED viser tydelig hvilke nøkler brukeren har tilgang til. 
Alle uttak registreres. Åpne posisjoner gir lavere 
sikkerhet enn låste posisjoner, men fortsatt full 
sporbarhet.

• Tydelig display - Brukervennlig Touch skjerm for 
innlogging, søking, visning av status osv. Status vises 
tydelig med fargeikoner.

• Logger - Samtlige hendelser i systemet logges. Uttak, 
tilbakelevering, forsinkelser, dør åpen osv. Dette gjelder 
både låste og åpne posisjoner. Lokalt i skapet lagres opp 
til 250.000 hendelser.

• Sikkerhetskopiering - Automatisk 
säsikkerhetskopiering skjer til flyttbart SD-kort.

• Brukere -
Antall brukere som kan lagres i skapet, er 25.000 og 
disse kan importeres via USB.

• Språk - Støtte for flere språk (20+) som skifter 
automatisk avhengig av hvilken bruker som logger på 
og hvilket språk som er satt opp for denne brukeren.

• Import - Import av både nøkkelinformasjon, personer, 
mobiltelefon nummer, PIN-koder og den enkelstes 
tilgang til hver nøkkel, skjer i Excel via USB porten.

• Batteribackup – Skapene er forberedt for batteri back-
up og med batteri montert, fortsetter systemet å 
fungere selv ved strømbrudd. Selvfølgelig beholdes all 
informasjon i skapet ved strømbrudd også, selv uten 
back-up batteri montert. Vennligst legg merke tilk at 
skapene leveres uten batteri som standard.

Traka Touch – Introduksjon

Traka Touch er en letthåndtert og sikker løsning for 
digital nøkkelhåndtering. Samtlige hendelser, som for 
eksempel hvilke nøkler som hentes, leveres tilbake, av 
hvem og til hvilken tid, registreres automatisk.

Med de frittstående nøkkelskapene skjer all 
administrasjon via den innebygde touch skjermen. 
Nøkkelskapene trenger ingen ekstern programvare eller 
nettverkstilkobling, alt administreres i selve skapet.

Trakas Touch nøkkelskap kan med fordel benyttes som 
stand-alone og de finnes i ulike størrelser, fra 5 - 720 
posisjoner som stand-alone utgaver.

Import av brukere og nøkkelinformasjon, samt oppsett av 
tilgangsmatrise for den enkelte bruker, kortnummer, PIN 
kode osv., gjøres via USB eller direkte på skjermen, om 
man ønsker dette.

Vil man på et senere tidspunkt utvide systemet, får 
mange brukere, langt flere nøkler og ønsker ytterligere 
funksjonalitet, kan man enkelt koble skapet opp mot 
TrakaWEB programvaren (lisensiert). Da kan man 
adminsitrere nøkkelskapet sentralt fra sin PC/LapTop.  
Dette skjer uten ytterligere ombygging av selve 
nøkkelskapet. Alt er klargjort i skapet for 
nettverkstilkobling og TrakaWEB.

Traka nøkkelskap kan konfigureres med ulike typer 
nøkkelskinner.  Den vanligste er med 10 posisjoner pr. 
list og med LED på hver posisjon som tydelig viser status 
og rettigheter for tilkgang.

Det er mulig å bygge ut skapene med flere nøkkelskinner 
i ettertid.  Samtlige nøkkelbevegelser registreres 
automatisk, uavhengig av typen nøkkelskinne.  Enten det 
er med låste eller åpne posisjoner.

Online programvare -
Samtlige Traka Touch skap er forberedt for å kobles opp 
mot online administrasjon via Traka Web. Lisens kommer 
i tillegg, men ingen hardware behøver å endres eller legges 
til.



Nøkkelposisjoner
• M-Touch 10-20

• S-Touch 10-60 • L-Touch 10-180

Traka L-Touch skapene kan kobles sammen for store løsninger opp til 720 nøkkelposisjoner.  Selv S-Touch kan 
kobles sammen opp til 120 nøkkelsposisjoner. Samtlige Traka skap kan bygges ut med flere nøkkelskinner i 
ettertid, så sant det er ledig plass i selve skapet.

• Tidsbegrensninger - Det finnes mulighet for å sette 
hvor lenge en nøkkel skal kunne være ute av skapet. 
Antall timer, dager eller til et bestemt klokkeslett. 
Begrensningen kan settes enten på brukeren eller 
nøkkelen.

• Tilgang til nøkler - Man kan sette hvilke nøkler den 
enkelte brukeren skal kunne ha tilgang til.  Andre 
nøkler blir fysisk låst. (Gjelder der man benytter låste 
posisjoner)

• Søk - Enkelt søk kan gjøres  både på nøkkelnavn, 
funksjon, adresse, bygning osv.  Sølkefunksjonen kan 
enten være helt åpen, eller kun tilgjengelig etter gydlig 
innlogging påskapet.

• Antall nøkler - Selv om man har tilgang til et stort 
antall nøkler, kan man begrense hvor mange nøkler 
brukeren kan ha ute av skapet samtidig.

• Rettigheter for brukere og administrator - Det 
finnes to alternativer for rettigheter. Vanlig bruker og 
administrator.  Man kan også sette om en bruker skal 
kunne ta ut rapporter o.l.

• Rapporter - Personer med rettighet for dette, kan 
enkelt se ulike former for rapporter over alle hendelser i 
systemet.  Disse kan også eksporteres via USB, om man 
ønsker dette.

• PIN koder - Det er mulig å gi tilgang til skapet via PIN-
kode, kun kort, kort og PIN kode.  I tillegg kan skapet 
leveres med fiungeravtrykksleser i steden for kortleser. 
Lengden på PIN koden er valgbar, og det kan også 
settes utløpsdato for når brukeren må endre PIN koden 
sin.

• Gyldighetstid - På respektive brukere, kan man sette 
hvor lenge brukeren skal kunne ha tilgang til skapet 
(Dato)

• ”ID Enrolment” - Selvinnlesing av kortdata. Det er 
mulighet for brukeren å selv registrere kort og PIN 
kode på skapet, etter at administrator har lagt inn 
personen i systemet og satt opp rettigheter osv.

• Releutgang - Det finnes tre fysiske releutganger på 
skapet.  Hver av disse kan settes opp til å bli aktivert av 
ulike hendelser i skapet.

Eksempel på funksjoner som er tilgjengelige direkte på Traka Touch 
skapet via den innebygde skjermen.

• V-Touch 5
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