
Webkeys
Popis
Webkeys je webová aplikace, která vám umožní snadnou 
správu přístupů pomocí číselného kódu. Její intuitivní navigace 
umožňuje rychle spravovat kódy hostů i kódy zaměstnanců, ať 
už se jedná o vytváření, mazání nebo úpravu platnosti kódu.
Přístupové kódy vytvořené Webkeys pracují v reálném čase se 
samostatnými zámky Oracode 660 nebo čtečkami Oracode 
660M nainstalovanými pro vstup do pokojů, společných prostor, 
jako jsou parkoviště nebo vstupní haly.
Webkeys také nabízí možnost získávat audity ze zámků a audity 
pracovních operací v aplikaci.

Výhody

• Připojení přes internetový prohlížeč, takže není nutné 
instalovat uživatelskou pracovní stanici

• Intuitivní použití pro správu kódu, ale také pro 
vytváření sestav

• Vhodné pro obrazovku (počítač, tablet, smartphone)

• Umožňuje správu více budov

• Je možné vytvářet různé uživatelské profily

Tél : +33 (0)1.30.13.04.13
Votre N° client : 123456
Adresse retour matériel :
Dormakaba France 
3, rue Descartes
ZAC de la Ferme

Dormakaba France 
2-4 Rue des Sarrazins
94046 Créteil Cedex
Tél : +33 (0)1.41.94.24.00
Fax : +33 (0)1.41.94.24.01



Základní funkce

Webová aplikace pro správu kódů Aplikace HTML 5 (více rozlišení)

Správa práv uživatelem (web, přístup, funkce [vytvoření, uzavření, úprava])

Více webů

Více jazyků

Správa kódů:

- vystavení, mazání a modifikace kódů

- nastavení doby pobytu (plánování)

- filtr podle kategorie (zákazník, služba, současnost, budoucnost), přehled

Protokol událostí (více filtrů)

Správa uživatelů (příjemců) kódů

Podpora přenosných terminálů pro samostatné programování zámků

Správa připojených zámků a čteček                                                                                                                                     

Kódový server (rozhraní webových služeb)

Server připojených zámků (rozhraní webových služeb)

Správa instalace

Správa zámků

Minimální požadavky

Kompatibilní PC

CPU Pentium 4, ekvivalent nebo vyšší

RAM Minimálně 1 GB

Hard Disk 8 GB

Network Ethernet a přístup k internetu pro podporu

USB pro správu zámku

Software

Operační systém - 7 Pro (64 bitů), Windows 8.1 Pro (64 bitů) nebo server 2008 (64 bitů)

IIS

Windows Vista / 7 / Server 2008 / Framework 4.0                                             

Windows 8.x / Windows 2010 / Framework 3.5

Předpoklad softwaru (dodávaný s instalacemi)

Web 3,0 min; 64 bitů (v závislosti na operačním systému)                 

Acrobat Reader nebo ekvivalent

Autorizovaný výhradní distriutor pro ČR: BONO-HS,s.r.o., www.bono-hs.cz

Zámky:

- ORACODE 660K

Čtečky:

- ORACODE 660M
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