
Experience a safer
and more open world

Sleutelbeheer  
systemen
Intelligente en innovatieve oplossingen  
om de toegang tot sleutels te beheren



Controle en zekerheid over uw sleutels en nog belangrijker over de gebouwen, ruimtes,  
bedrijfsmiddelen, geclassificeerde documenten en voertuigen waartoe deze toegang verlenen.

Wat zou ons leven zijn zonder sleutels?

Sleutels spelen door de eeuwen heen een 
belangrijke rol; ze geven toegang tot ruimtes 
en middelen, ze bepalen wie wel of niet 
ergens binnen mag, wie wel of geen gebruik 
mag maken van faciliteiten, van middelen.
Maar hoe manage je in onze complexe 
wereld dergelijke processen, hoe zorg je 
ervoor dat de juiste (lees: geautoriseerde) 
personen toegang kunnen krijgen tot 
bijvoorbeeld magazijnen, kantoren, 

bedrijfsmiddelen, geclassificeerde 
documenten etc.

Controle en zekerheid zijn bij sleutelbeheer 
dan ook een absolute voorwaarde om 
de continuïteit van uw activiteiten te 
waarborgen. Het mag duidelijk zijn dat het 
managen van zulke cruciale vraagstukken bij 
grotere organisaties steeds ingewikkelder 
wordt.

Secure | Manage | Audit



Traka levert al sinds 1990 dè oplossing in de vorm van geautomatiseerde sleutelbeheersystemen. 
Intelligente, innovatieve sleutelkasten die weten en onthouden wie wanneer ergens gebruik  
van mag maken. De werking van geautomatiseerde sleutelbeheersystemen is even ingenieus  
als eenvoudig.

In een geautomatiseerde sleutelkast bevinden zich een aantal I-Keyposities. Daarin wordt de 
sleutel (I-Key) gestoken. Wie een sleutel uit de kast wil nemen, moet zich autoriseren met behulp 
van een code, pas of biometrische eigenschap. De software kijkt of de gebruiker bevoegd is 
en geeft de posities vrij van de sleutels waarvoor de gebruiker bevoegd is. Deze bevoegdheid 
kan tijdsafhankelijk worden ingegeven, bijvoorbeeld voor schoonmaakpersoneel dat alleen op 
bepaalde tijden toegang heeft. Zo kan de toegang tot de ruimtes ook worden beheerd. Alle 
handelingen worden automatisch opgeslagen in de database zodat de 4 W’s altijd bekend zijn: 
Wie, Wat, Waar en Wanneer.

Sinds 2012 is Traka onderdeel van ASSA ABLOY, 
de wereldwijde leider in oplossingen voor 
vergrendeling en ontgrendeling van deuren. 

Geautomatiseerd Sleutelbeheer

De Traka oplossingen worden over de gehele wereld verkocht en ondersteund door het grote 
netwerk van Traka vestigingen en distributeurs.

Tal van organisaties in onderstaande sectoren, maken naar alle tevredenheid gebruik van de 
Traka oplossingen:
•  Ziekenhuizen    •  Gemeentelijke overheid
•  Zorgcentra    •  Industrie
•  Financiële instellingen   •  Datacentra
•  Onderwijs    •  Vervoer en logistiek
•  International organisaties  •  Politie en justitie
•  Centrale overheid   •  Recreatie en toerisme



S-Touch

De intelligente Traka sleutelbeheer-
systemen beveiligen, beheren en 
 rapporteren het gebruik van elke 
sleutel, waarbij alleen  geautoriseerde 
personen toegang hebben tot 
de  sleutelkast en de toegewezen 
 sleutels. Alle sleutelhandelingen 
worden automatisch opgeslagen. 
Het gevolg is dat medewerkers zich 
 verantwoordelijker gaan gedragen. 

De sleutelbeheersystemen zijn er 
in 4 varianten:
•  V-Touch
• M-Touch
• S-Touch
• L-Touch

Traka Sleutelbeheer-
systemen



M-Touch

Functies en mogelijkheden

•   Vastlegging van alle sleutelhandelingen  
die gebruikers doen 

•   Veilig opbergen en beheren van maximaal  
720 sleutelposities per terminal

•   Autorisatie via PIN code, magneetpas    
en biometrische eigenschap

•   Accu als noodstroomvoorziening 

•   In geval van langere stroomuitval wordt  
het systeem automatisch afgesloten   
zonder dataverlies

•   Toegangbeheer van gebruikers

•   Instelbare tijdslimieten

•   Instelbare alarmen

•   Vele rapportages mogelijk

•   Mogelijkheid om storingen aan te geven

•   Mogelijkheid om reden sleutelgebruik  
aan te geven

•   Sleutelreserveringen

•   Mogelijkheid om te werken met tijdvensters

•   Mogelijkheid om kilometerstand, brandstof  
en locatie vast te leggen

•   Alarmering bij onjuist gebruik

•   Mogelijkheid om het systeem uit te breiden  
met strips en meerdere kasten

•   Systemen kunnen op wens worden gemaakt, 
bijvoorbeeld in een specifieke RAL-kleur

V-Touch

L-Touch

Sleutelbeheer 
was nog nooit 
zo eenvoudig



Sleutelbeheer was nog nooit zo eenvoudig

Ontworpen voor de gebruikers

Via het Traka Touch bedieningsscherm kunnen gebruikers de sleutels 
selecteren die ze nodig  hebben, berichten lezen en additionele informatie  
invoeren – helder, eenvoudig en in de door de gebruiker gekozen taal. 

Andere opties zijn om voor gebruikers een uiterste retourtijd voor  
teruggave in te stellen, de verplichting om een reden van sleutelgebruik in 
te voeren of om eventuele gebreken in te geven bij teruggave van sleutels. 

Met het Touch bedieningsscherm kunnen beheerders ook de rechten en 
details van gebruikers en sleutels beheren op het systeem zelf.

Netwerk

Verbind uw Traka systemen met  
TrakaWEB en u kunt profiteren  
van krachtige toepassingen zoals  
het centraal (online) beheren en  
raadplegen van honderden of zelfs 
duizenden systemen.



Beveiliging

Veiligheid is van het grootste belang binnen Traka. De software wordt continu gemonitord om er zeker van te zijn  
dat klanten de optimale bescherming hebben.  

Traka maakt doorgaand gebruik van testprocedures conform normen als OWASP, zodat klanten gerust kunnen zijn  
over de veiligheid van hun Traka oplossing.

Wij bieden veel meer dan een importfunctie. Door intelligente integratie kunnen de bedrijfsprocessen 
op maat worden ingesteld. Acties, alarmen en restricties worden volgens de behoeften van uw 
organisatie gegenereerd. Traka laat uw sleutels en bedrijfsmiddelen voor u werken op een manier 
die u zich eerder niet voor kon stellen.

De Traka software is de kracht van uw oplossing. 
TrakaWEB is de webbased software om uw Traka 
systemen centraal (online) te beheren vanaf elk 
geautoriseerd apparaat met een browser zoals 
smartphones, tablets en laptops. 

Met TrakaWEB kunt u eenvoudig gebruikers en 
items beheren vanaf elke locatie. TrakaWEB is 
eenvoudig te integreren met andere bestaande 
systemen voor bijvoorbeeld toegangscontrole.

Integratie
Een sterk punt van TrakaWEB is de mogelijkheid 
om te integreren met systemen van derden.  
Dit voorkomt overbodige administratieve 
handelingen en biedt unieke mogelijkheden om 
kritische processen te controleren. Zo kan Traka 
live communiceren met bijvoorbeeld HR  
systemen, toegangscontrole platforms en  
tijdregistratiesystemen. 

Zo kunt u eenvoudig de autorisaties van  
medewerkers aanpassen of laat u de uitgang 
blokkeren indien een medewerker nog een  
sleutel in zijn bezit heeft. 

TrakaWEB – Altijd en overal controle



The ASSA ABLOY Group is the
global leader in access solutions.
Every day we help people feel 
safe, secure and experience
a more open world.
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