
 Sleutelbeheersystemen
Bepaal wie toegang heeft tot welke sleutels en wanneer



Video‘s en overige informatie zijn te vinden op: www.deister.com/keymanagement  

Veilig, flexibel en georganiseerd
Voordelen in een oogopslag

sleutelbeheersystemen
Identificeer, controleer, audit en rapporteer

Sleutels blijven een essentieel onderdeel van elke 
beveiligingsoplossing, maar het belang ervan wordt vaak 
over het hoofd gezien. 
Ze controleren de toegang tot kritieke gebieden en dure 
apparatuur. Een elektronisch sleutelbeheersysteem kan 
beperken welke personen toegang hebben tot afzonderlijke 
sleutels – het is een toegangscontrolesysteem voor sleutels. 
Als u weet wie ze heeft, wanneer en waar, hebt u altijd de controle 
en voelen mensen zich meer verantwoordelijk, waardoor er 

minder sleutels kwijt raken. Door een sleutelbeheersysteem te 
implementeren, kunt u de operationele kosten en middelen 
beperken door de handmatige uitgifte en teruggave van uw 
sleutels af te schaffen. 
Onze modulaire en schaalbare sleutelbeheersystemen 
bieden intelligente controle, beheer en documentatie van 
uw sleutels – flexibel en vanaf elke locatie. proxSafe creëert 
de hoogste mate van efficiëntie en comfort in uw dagelijkse 
werkzaamheden.

100% onderhoudsvrij 
Dankzij RFID-technologie werken de 
aan de sleutels bevestigde keyTags 
contactloos – dit betekent dat het 
inbrengen van de tags in de cylinders  
niet tot slijtage leidt.

Software
Een verscheidenheid aan functies en 
modules voor diverse toepassingen. 
Alle toegang wordt automatisch 
gedocumenteerd en de informatie 
samengevat in door de gebruiker te 
definiëren rapporten.

Lokaal of wereldwijd
Onze software is we gebaseerd, 
waardoor beheer vanaf meerdere 
locaties mogelijk is. Dit betekent dat 
u gemakkelijk centraal toezicht kunt 
houden op systemen in verschillende 
locaties. 

Noodmodus
Alle kasten blijven operationeel - zelfs 
bij een stroom- of netwerkstoring. De 
gegevens worden lokaal opgeslagen 
en een geïntegreerde noodaccu 
garandeert een ononderbroken werking.

Geproduceerd in Duitsland
Alle producten zijn geproduceerd in 
Duitsland. De werking en kwaliteit 
worden ontwikkeld, geproduceerd en 
getest volgens de hoogste normen. 

Alle geïnstalleerde modules zijn 
vervangbaar en compatibel met oudere 
versies. Als de eisen veranderen, kan 
het systeem met de tijd meegaan.

Gegarandeerd toekomstbestendig
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Om toegang te krijgen tot de kast en sleutels is er keuze uit 
verschillende bedieningsterminals. Deze beschikken allemaal 
over een smartcardlezer, die de meeste klanten in staat stelt 
om hun bestaande nabijheid-toegangscontrolekaarten, 
PIN-code of beide te gebruiken. Er is ook een optie voor 
biometrische verificatie en een touchscreen. 
De bedieningsterminal maakt volledige flexibiliteit mogelijk 
– meerdere sleutelkasten kunnen vanaf één punt worden 
bediend of meerdere bedieningsterminals kunnen dezelfde 
reeks kasten bedienen. Dit is een belangrijke overweging 
wanneer aan de voorschriften ter voorkoming van discriminatie 
op grond van handicap moet worden voldaan. 

De keyTag is het hart van een sleutelbeheersysteem. Elke 
keyTag heeft een unieke ID, zodat bekend is waar hij zich in 
de kast bevindt. 
Het belangrijkste en meest kritieke deel van het systeem moet 
altijd werken om ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot de 
sleutels wanneer u ze nodig hebt. Daarom maakt proxSafe 
gebruik van de meest geavanceerde identificatietechnologie 
die beschikbaar is - RFID.   

Inclusief geïntegreerde sleutelring 
en zegel

Contactloos, dus geen slijtage

Werkt zonder een batterij

Terminals
Gebruikersidentificatie en controletaken

keyTag
Slimme, betrouwbare identificatie voor uw sleutels



De compacte en elegante maxx-kast combineert de 
functionaliteit van een professioneel sleutelbeheersysteem met 
een fraai design voor gebruik op een prominente plaats. De 
maxx-kast maakt volledige controle over uw sleutels mogelijk 
en geeft u snel en gemakkelijk toegang wanneer dat nodig 
is. Het handige en uiterst betrouwbare automatische rolluik 
onttrekt sleutels aan het zicht en maakt het mogelijk de kast 

te plaatsen op plekken als een gang, waar een conventionele 
scharnierdeur problematisch zou zijn wegens ruimtegebrek 
Maxx-kasten zijn verkrijgbaar met een capaciteit van 32 of 64 
keyTags en kunnen worden gecombineerd met andere maxx- 
of flexx-kasten als extra opslagruimte nodig is. Meerdere 
kasten kunnen bovendien worden beheerd door dezelfde 
bedieningsterminal.

maxx
Compact en elegant met automatisch rolluik

Video‘s en aanvullende informatie zijn te vinden op: www.deister.com/keymanagement

32 keyTags 64 keyTags



Flexx-kasten zijn verkrijgbaar in verschillende maten, waarbij 
er keuze is uit een massief stalen deur of vitrinedeur. Dankzij 
het modulaire ontwerp kan een systeem eenvoudig specifiek 
aan uw huidige behoeften worden aangepast, terwijl opties 
voor toekomstige behoeften openblijven. 
Kies een kastgrootte, selecteer keyTag-panelen en tot slot 
een bedieningsterminal die precies aan uw eisen voldoet. 
Een verscheidenheid aan verschillende interne keyTag-
panelen maakt het mogelijk om elke kast te optimaliseren 
en deze aan te passen aan de verschillende maten en 
bossen sleutels die moeten worden beheerd. Een systeem 
kan worden geconfigureerd voor maximale capaciteit door 
alleen de keyTag-panelen met grotere afstand te gebruiken 
voor grote sleutelbossen die meer ruimte nodig hebben.
De keyTag-panelen kunnen ook worden gewijzigd als de 
behoeften veranderen. 
De flexx-kasten bieden u bovendien de mogelijkheid om 
te investeren in een systeem voor vandaag dat uw opties 
openlaat voor toekomstige uitbreiding. Er kunnen meerdere 
kasten met elkaar worden verbonden en worden beheerd 
door dezelfde bedieningsterminal van uw keuze. U kunt op 
elk moment extra kasten of keyTag-panelen toevoegen.

flexx
Een schaalbaar modulair systeem

36U / 38424U / 25612U / 1286U / 643U / 32 keyTags 

Voorbeelden van keyTag-panelen die de verschillende beschikbare opslagdichtheden tonen

ISO 8 Panel radioPanelkeyPanels
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Een krachtig, intuïtief softwareplatform dat een eenvoudig 
beheer van uw sleutelbeheersysteem mogelijk maakt en ook 
een scala aan andere deister-systemen kan bedienen, zodat 
een compleet gekoppeld systeem ontstaat in een omgeving 
gebaseerd op moderne systeemarchitectuur. 
De Commander-software van deister is echt webgebaseerd 
met een SQL-backenddatabase. Deze kan dienstdoen als 
stand-alonesysteem dat rechtstreeks met uw kast is verbonden, 
maar kan ook eenvoudig worden opgeschaald tot een 
bedrijfssetup; en werkt zowel op een fysieke computer als in 
een virtuele omgeving.

Toepassingsgebieden
Volledige controle over uw bedrijfsmiddelen

Wagenparkbeheer
Beperking van de toegang om te voldoen aan verzekerings-, 
veiligheids- en opleidingseisen. Geldigheid van het rijbewijs, 
aantal afgelegde kilometers en foutregistratie. Uitgenomen 
sleutels worden geïdentificeerd op de locatie van de kast 
waarnaar zij worden teruggebracht.

Sleutelbeheerkasten
Sleutels blijven een essentieel onderdeel van elke beveiligings-
oplossing, maar het belang ervan wordt vaak over het hoofd 
gezien. Als u snel weet wie ze heeft, wanneer en waar, hebt 
u altijd de controle en een volledig overzicht van de sleutels.

Slimme opslagkasten
Portofoons, testapparatuur, gereedschap, laptops en nog veel 
meer kunnen automatisch en efficiënt worden beheerd, zodat 
u weet dat ze klaar voor gebruik zijn. Apparaten op accu‘s 
worden bovendien volledig opgeladen voor wanneer ze nodig zijn.

Systeemintegratie
Uniforme interfaces en protocollen maken een eenvoudige in-
tegratie met andere systemen mogelijk, zoals identificatie en 
toegangscontrole van personen en voertuigen.

Commander Connect
Gebruikersbeheer, controle en rapportage
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Over Ceteq en deister electronic
deister electronic is een innovatief, wereldwijd 
familiebedrijf met meer dan 40 jaar ervaring 
in de ontwikkeling van elektronische en 
mechanische producten voor beveiliging en 
industriële automatisering. Ceteq en deister 
werken al meer dan 10 jaar samen. Ceteq 
specialist in sleutel en asset beheer heeft 
eigen ICT en installatie specialisten met een 
24/7 support. 

Ceteq Bv 
Th. Van leeuwensingel 64-66
2811 BN  Reeuwijk 
E-mail: info@ceteq.nl
Tel.: 0172-745745  

deister electronic GmbH (HQ)
Hermann-Bahlsen-Straße 11
30890 Barsinghausen, Germany
E-Mail: info.de@deister.com
Tel.: +49 5105 516111
Fax: +49 5105 516217


