CLIQ Go – system
elektronicznego zamykania
Trwały, bezpieczny
i skuteczny
®

Programowalny układ mikroelektroniczny
w wodoodpornym kluczu i kompaktowa
wkładka elektroniczna gwarantują najwyższe
bezpieczeństwo. Ponadto te elementy są
niezawodne i proste w obsłudze. CLIQ® Go
rozwiązuje problem zgubionych kluczy.
Każdy klucz jest osobno programowalny,
dlatego uprawnienia można łatwo
skasować – z dowolnego miejsca.

Prostszy
i szybszy montaż
wkładek bez
okablowania

®

Twój Partner: sprzedawca produktów IKON

Nowa, zaawansowana generacja
chipów CLIQ z szyfrowaniem
AES i szybszym układem
przetwarzającym
®

Listwa blokująca
Rotor

Elektroniczny styk
między kluczem
a wkładką zapewnia
niezawodny przesył
prądu i danych

Sprężyna
ze stykiem masy

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH

Silnik
Klucze i wkładki
można programować,
elastycznie przypisując
uprawnienia i harmo
nogram dostępu

Wodo- i pyłoodporna
główka klucza
z baterią i układem
elektronicznym.
Szybka wymiana
standardowej baterii!
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CLIQ® Go to działający
w chmurze system
z aplikacją na tablety
i smartfony Android
i iOS oraz komputery
z systemem Windows.

CLIQ Go

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

Rozwiązania dla
małych systemów
dostępowych
IKON – specjalistyczna technika
zabezpieczeń od 1926 r.!

Zarządzaj systemem dostępowym
za pomocą aplikacji CLIQ Go
®

Przykład: zgubiony klucz
Otrzymujesz wiadomość
z informacją o zgubieniu
klucza należącego do
systemu dostępowego.
Korzystając z aplikacji CLIQ® Go
na smartfonie, natychmiast
blokujesz utracony klucz.
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Po zablokowaniu kolejny klucz
będzie zaprogramowany ze
zmienionymi uprawnieniami
dostępu – można to
monitorować na wszystkich
urządzeniach, na których
zainstalowano CLIQ® Go.
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Po włożeniu tego klucza
do wkładki w określonych
drzwiach nastąpi przekazanie
nowych uprawnień dostępu.
Zgubiony klucz nie będzie
już w stanie uruchamiać tej
wkładki, a wszystkie pozostałe
uprawnione klucze będą nadal
zapewniać dostęp.

3

Zgubienie klucza to duże zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Dzięki aplikacji CLIQ® Go możesz w dowolnym momencie
i z dowolnego miejsca cofnąć uprawnienia dostępu. Tak to działa:

lub

Aplikacja
CLIQ® Go

CLIQ® Go
w chmurze

Aplikacja
CLIQ® Go

Tak można korzystać z aplikacji CLIQ Go:
®

∙∙ Wybierz klucz użytkownika
∙∙ Cofnij uprawnienia dostępu dla zgubionego klucza i utwórz
nowy klucz z uprawnieniami (określając np. harmonogram
dostępu oraz drzwi) lub zmień uprawnienia dostępu
dla istniejącego klucza
∙∙ Opcja: Zaprogramuj klucz zdalnie przy użyciu mobilnego
programatora lub na miejscu za pomocą programatora
stacjonarnego
∙∙ Po włożeniu do wkładki określonych drzwi, nowo
zaprogramowany klucz prześle nowe uprawnienia dostępu

Przesyłanie danych zmienionych uprawnień
dostępu do klucza CLIQ® za pomocą
stacjonarnego lub mobilnego programatora

Transfer danych
z klucza do wkładki

