ekey home app

GET CONNECTED!

Nemčija
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestraße 10, D-61118 Bad Vilbel
T: +49 6187 90696 - 0
E: office@ekey.net

Švica in Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
T: +41 71 560 54 80
E: office@ekey.ch

Italija
ekey biometric systems Srl.
Kopernikus Str. 13/A, I-39100 Bozen
T: +39 0471 922 712
E: italia@ekey.net

Vzhodna jadranska regija
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana
T: +386 1 530 94 89
E: info@ekey.si

www.ekey.net

802349/1703

Avstrija (centrala)
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
T: +43 732 890 500 - 0
E: office@ekey.net

Enostavno programiranje, upravljanje in uporaba.

Preprosto, varno in udobno.

Brezplačna aplikacija ekey home app omogoča izredno preprosto nastavitev vseh
bistvenih konfiguracij čitalnika prstnih odtisov kot tudi celotno administracijo kar
preko pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

DOSTOP

Uporabniku prijazno
Intuitivno vodenje po menijih s pametnim telefonom pripomore k hitremu zagonu. Vso pomembno konfiguracijo, kot na primer dodajanje, upravljanje in brisanje
uporabnikov, dodajanje pravic za določene dostope, sprememba časa releja in še
mnogo več, lahko sedaj lastniki (kot administratorji) izvedejo sami.

Odpiranje vrat s pametnim telefonom
V številnih primerih, kot npr. pri raztovarjanju avta, za ljudi z oviranim gibanjem,
pri vratih ali garažnih vratih z avtomatskim odpiranjem itn., je odpiranje vrat iz
neposredne okolice prednost. V teh primerih se pametni telefon lahko uporablja
kot »odpiralo vrat«: zaženite ekey home app, pritisnite želeni gumb in že se vrata
odprejo.
Administrator lahko pooblasti tudi druge osebe, da uporabljajo svoj pametni telefon ali tablični računalnik kot »odpiralo vrat«. V ta namen administrator osebi
dodeli 6-mestno kodo, s katero se preko ekey home app poveže s čitalnikom prstnih odtisov in odpre vrata. Administrator lahko kadarkoli prekliče pravice dostopa
tako, da spremeni uporabniško kodo.

Aktivacija ali deaktivacija uporabnika s pritiskom na gumb
Z aplikacijo ekey home app lahko shranjenemu uporabniku, kot na primer sosedu,
med dopustom odobrite začasno pravico dostopa preko prstnih odtisov ali kartice
RFID. Po vrnitvi lahko vse pravice takoj deaktivirate, ne da bi izbrisali uporabnika. S
tem ostanejo podatki uporabnika pripravljeni za naslednji dopust.

•
•
•

Odpiranje vrat preko aplikacije (pametni telefon/tablični računalnik)
Dodelitev pravic dostopa s pomočjo uporabniške kode
Odobritev začasnega dostopa (npr. v času dopusta)

UPRAVLJANJE UPORABNIKOV
•
•
•
•
•
•

Preprosto ustvarjanje, upravljanje in brisanje uporabnikov
Aktivacija ali deaktivacija uporabnika s pritiskom na gumb
Dodelitev pravic za določene dostope
Nadzor vnosa prstov prek aplikacije
Preprosto upravljanje do 99 prstnih odtisov
Upravljanje do 99 kartic RFID *

VARNOST
•
•
•
•
•

Administratorski in uporabniški nivo
Od 4- do 6-mestna varnostna koda za aplikacijo
Povečana varnost zaradi 6-mestne kodne povezave
Sprememba in upravljanje varnostne kode s strani skrbnika
Deaktiviranje delovanja bluetooth čitalnika prstnih odtisov

UPORABNA ORODJA
•
•
•

Nastavljiva svetilnost LED na čitalniku prstnih odtisov
Posamična nastavitev časa vklopa relejev
Ponastavitev sistema na tovarniške nastavitve

Aplikacija ekey home app je združljiva izključno s sistemom ekey home –
rešitvijo enotne točke dostopa!
* samo pri čitalniku prstnih odtisov ekey integra BT/RFID

ekey home app – otročje lahko krmarjenje po menijih:

BREZPLAČNO za ANDROID in iOS >>>

Google Play Store

App Store

