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podwójna kontrola dostępu 
dla twojej firmy



czY cHceSz MIeĆ peWnOŚĆ, Że DOStęp MAjĄ WŁAŚcIWI lUDzIe,  
A nIeWŁAŚcIWI pOzOStAjĄ nA zeWnĄtRz?

WAŻne SpRAWY  
WYMAGAjĄ zAbezpIeczenIA

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym klu-
czowe znaczenie mają procedury zapewniające bezpieczeń-
stwo przy jednoczesnym wymogu zachowania elastyczno-
ści. Dlatego też system powinien być prosty i łatwy w użyciu. 
Poza tym, w większości przypadków stosowanie oddzielne-
go systemu elektronicznego do kontroli dostępu i systemu 
mechanicznego do zabezpieczenia fizycznego jest po prostu 
niepraktyczne, zwłaszcza gdy trzeba kontrolować koszty eks-
ploatacji tych systemów.

System ABLOY® PROTEC2, oparty na opatentowanej tech-
nologii dysków obrotowych, gwarantuje zabezpieczenie 
mechaniczne, tymczasem elektroniczna technologia CLIQ 
umożliwia elastyczny nadzór nad kluczami, prawami dostępu 
i zapisami zdarzeń. ABLOY® PROTEC2 CLIQ łączy obie te tech-
nologie w jedno niezwykle skuteczne rozwiązanie.

PODWÓJNE ZABEZPIECZENE OZNACZA, ŻE BEZPIECZEŃSTWO 
I KONTROLĘ DOSTĘPU DO OBIEKTÓW FIRMY, ZAPEWNIAJĄ 
DWIE IDEALNIE DOPASOWANE DO SIEBIE TECHNOLOGIE

czY cHceSz MIeĆ peWnOŚĆ, Że DOStęp MAjĄ WŁAŚcIWI lUDzIe,  
A nIeWŁAŚcIWI pOzOStAjĄ nA zeWnĄtRz?



czY OD SYSteMU zAbezpIeczeŃ  
I KOntROlI DOStępU OczeKUjeSz 
czeGOŚ WIęcej, nIŻ OtWIeRAnIA  

I zAMYKAnIA DRzWI?

pORtY lOtnIcze MUSzĄ KOntROlOWAĆ DOStęp tYSIęcY pASAŻeRÓW I pRAcOWnIKÓW pRzez cAŁĄ DObę. 
MOŻlIWOŚĆ zDAlneGO zAIMpleMentOWAnIA AKtUAlIzOWAnYcH pRAW DOStępU O OKReŚlOnYcH RAMAcH  
czASOWYcH W jeDnYM KlUczU czYnI SYSteM AblOY® pROtec2 clIQ ROzWIĄzAnIeM zUpeŁnIe WYjĄtKOWYM.



czY OD SYSteMU zAbezpIeczeŃ  
I KOntROlI DOStępU OczeKUjeSz 
czeGOŚ WIęcej, nIŻ OtWIeRAnIA  

I zAMYKAnIA DRzWI?

zarządzaj systemem zdalnie,  
korzystając z oprogramowania 
CLIQ Web Manager: określ okres 
ważności i prawa dostępu  
dla kluczy.

zmiany w prawie dostępu  
można wysłać do programatorów  
ściennych i mobilnych na całym 
świecie.

po przesłaniu aktualizacji do progra-
matora ściennego lub mobilnego,  
użytkownik może mieć dostęp  
do tych obiektów, do których  
potrzebuje, używając tylko  
jednego klucza.

Dzięki idealnej integracji technologii mechanicz-
nej i elektronicznej system ABLOY® pROtec2 clIQ 
zapewnia podwójne zabezpieczenie i podwójną 
kontrolę.

program clIQ Web Manager do zarządzania sys-
temem ABLOY® clIQ działa w oparciu o przeglą-
darkę internetową i umożliwia zmianę praw do-
stępu z każdego miejsca, co jest szczególną zaletą 
zwłaszcza gdy działalność firmy prowadzona jest 
na rozległym obszarze geograficznym.

Komunikacja, w tym transfer danych i prawa do-
stępu są szyfrowane. System może być bezpiecznie 
obsługiwany na serwerze Abloy lub zainstalowany  
na serwerach państwa firmy.

System jest bardzo łatwy z punktu widzenia po-
jedynczego użytkownika, ponieważ dostęp do  
odpowiednich miejsc zapewnia tylko jeden syme-
trycznie ukształtowany klucz. Osoby zarządzające 
systemem doceniają również jego elastyczność.  
W przypadku zgubienia klucza można go łatwo 
usunąć z systemu i wprowadzić nowy.

po wprowadzeniu do systemu zamków mecha-
nicznych ABLOY® pROtec2, system ABLOY® pRO-
tec2 clIQ może być tak dostosowany, aby ide-
alnie pasował do państwa firmy lub organizacji. 
Dodatkowo może on być zintegrowany z innymi 
stosowanymi przez państwa rozwiązaniami za po-
średnictwem interfejsu Usług Sieciowych (Web 
Services).

ABLOY® pROtec2 clIQ to niższe koszty eksplo-
atacyjne! programowalne, bezprzewodowe kom-
ponenty zamków obniżają koszty instalacji. Wpro-
wadzanie nowych lokalizacji i zamków do systemu 
lub jego aktualizacja nie wymaga dużych nakła-
dów.

pODWÓjne zAbezpIeczenIe I KOntROlA

zDAlnIe KOntROlOWAnY I DOStOSOWYWAnY

SzYfROWAnY I WYGODnY

ŁAtWY W UŻYcIU I elAStYcznY

SzYtY nA MIARę I InteGROWAlnY

eKOnOMIcznY I bezpRzeWODOWY

OTO SYSTEM ABLOY® PROTEC2 CLIQ

Określane co do godziny i dnia prawa dostępu  
łatwo zmienić - umożliwia to spełnienie potrzeb 
dostępu różnych grup użytkowników. na przy-
kład personel sprzątający może uzyskać dostęp 
tylko w określonych godzinach. Użycie klucza po-
zostawia zapis zdarzenia, można więc sprawdzać 
wejścia i wyjścia wraz z ich godziną w odniesieniu  
do wszystkich lokalizacji w programie Web Mana-
ger ABLOY® clIQ.

AUtOMAtYzM I MOŻlIWOŚĆ UStAnOWIenIA 
RAM czASOWYcH



czY cHceSz MIeĆ peWnOŚĆ, Że DOStęp MAjĄ WŁAŚcIWI lUDzIe,  
A nIeWŁAŚcIWI pOzOStAjĄ nA zeWnĄtRz?

WAŻne SpRAWY  
WYMAGAjĄ zAbezpIeczenIA

KOleje pRzeWOŻĄce MIlIOnY pASAŻeRÓW I MIlIOnY tOn ŁADUnKU czeRpIĄ KORzYŚcI z SYSteMU,  
KtÓRY UŁAtWIA zARzĄDzAnIe pRAWAMI DOStępU I IcH AKtUAlIzAcję. zARzĄDzAnIe pRAWAMI DOStępU  
z SYSteMeM pROtec2 clIQ fIRMY ABLOY® jeSt pROSte I bezpIeczne.



czY cHceSz MIeĆ peWnOŚĆ, Że DOStęp MAjĄ WŁAŚcIWI lUDzIe,  
A nIeWŁAŚcIWI pOzOStAjĄ nA zeWnĄtRz?

InTELIgEnTnE POłąCzEnIE ROzWIązań ELEkTROnICznYCh 
I MEChanICznYCh

WYczeRpUjĄcA OfeRtA pRODUKtÓW ObejMUje KŁÓDKI, cYlInDRY DO DRzWI, zAMKI pRzeMYSŁOWe, 
zAMKI DO SzAfeK I tUbY DepOzYtOWe.

•	 Przetestowane	 
 i opatentowane
•		Klasyfikacja	ATEX	2
•		Linia	kłódek	spełniająca	 
 wymagania Ip68

cylindry do 
zamków do 
każdych drzwi.

zamki meblowe i zamki 
przemysłowe z funkcją 
clIQ lub bez niej.

tuby depozytowe  
do bezpiecznego 
przechowywania  
kluczy.

Solidne kłódki z funkcją clIQ 
spełniające wymogi Ip68  
i	ATEX	2	sprawdzają	się	 
w najsurowszych warunkach.

Wszystkie cylindry ABLOY® oparte są na unikalnej technologii 
dysków obrotowych w przeciwieństwie do tradycyjnych  
rozwiązań wykorzystujących sprężyny i piny. nasze 
rozwiązanie jest znane wszystkim specjalistom branży 
zabezpieczeń. platforma ABLOY® pROtec2 to najnowszy 
produkt dostępny w tej technologii.

zabezpieczenie platformy ABLOY® pROtec2 zostało dodatko-
wo podwyższone poprzez zastosowanie przeprojektowanego 
mechanizmu disc-controller`a oraz współpracującego z nim 
klucza. zastosowanie elementu ruchomego w kluczu utrud-
nia w znacznym stopniu próby nieautoryzowanego skopio-
wania klucza, zwiększając tym samym bezpieczeństwo.

Łącząc platformę ABLOY® pROtec2 z inteligentną i wyso-
ce elastyczną technologią clIQ , wprowadzamy systemy 
zabezpieczeń na zupełnie nowy poziom.

MecHAnIcznY KlUcz I cYlInDeR AblOY® pROtec2 

•		Wytrzymała	platforma	pozbawiona	sprężyn	i	pinów
•		Disc	Blocking	System	(DBS)	-	opatentowane	rozwiązanie 
 uniemożliwiające próby manipulacji dyskami
•		Odporny	na	otwarcie	manipulacyjne	i	bumping
•		Budowa	klucza	i	cylindra	chronione	są	patentem	do	roku	2031
•		1.97	miliarda	różnych	kombinacji	kodowania	klucza
•		Symetryczny	klucz	można	wkładać	w	obie	strony
•		Każdy	użytkownik	potrzebuje	tylko	jednego	niepowtarzalnego	klucza 
 do otwierania całej gamy produktów ABLOY® takich jak zamki, kłódki, zamki przemysłowe, itd.
•	niezawodne działanie w każdym środowisku.

czY cHceSz MIeĆ peWnOŚĆ, Że DOStęp MAjĄ WŁAŚcIWI lUDzIe,  
A nIeWŁAŚcIWI pOzOStAjĄ nA zeWnĄtRz?

łaTWY W OBSłUDzE PROgRaM DO SIECIOWEgO zaRząDzanIa 
ABLOY® CLIQ WEB ManagER 

•	Działające	w	oparciu	o	przeglądarkę	internetową	narzędzie	 
 do zdalnej kontroli praw dostępu powiązanych z zamkami  
 i kluczami
•	Aktualizacja	praw	dostępu	nie	jest	ograniczona	czasem	 
 ani miejscem: osoba zarządzająca i użytkownik nie muszą  
 fizycznie znajdować się w tym samym miejscu

eleKtROnIcznA tecHnOlOGIA clIQ 

•	 Technologia	CLIQ,	zaprojektowana	specjalnie	z	myślą	o	branży 
 zabezpieczeń, zapewnia unikalną identyfikację każdego otwarcia  
 poprzez szyfrowaną komunikację 
•		Bateria	wewnątrz	klucza	zapewnia	podtrzymanie	funkcji	zegara	i	daty 
 wraz z przechowywaniem dziennika zdarzeń.
•	 Prawa	dostępu	oparte	na	harmonogramach	czasowych	 
 można zmieniać zdalnie
•	Mechaniczny	system	klucza	można	w	łatwy	sposób	rozbudować	 
 o technologię clIQ

prawa dostępu przypisane do klucza mogą zostać ustanowione  
dla określonego dnia i godziny, można też je łatwo zmieniać,  
usuwać czy przedłużać.

SUPERPOgODOODORna kłÓDka 
ABLOY® TO najLEPSza kłÓDka 
na śWIECIE. USzCzELnIOnY 
kaBłąk I OSłOna zaPEWnIają 
DOSkOnałą OChROnę PRzED 
WnIkanIEM PYłU I InnYCh  
SUBSTanCjI z zEWnąTRz.

Dostęp  
od	8.00

Dostęp  
do	16.00
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W KAŻDYM ŚRODOWISKU

InfRAStRUKtURA pRzeDSIębIORStW UŻYtecznOŚcI pUblIcznej jeSt nIezWYKle WAŻnA  
DlA nASzej WYGODY ŻYcIA. bezpIecznY, nIezAWODnY I zDAlnIe KOntROlOWAnY SYSteM  
ABLOY® pROtec2 clIQ GWARAnUje, Że OSObY nIeUpOWAŻnIOne nIe DOStAnĄ SIę tAM,  
GDzIe nIe pOWInnY I jeDnOczeŚnIe DAje elAStYcznOŚĆ W ADMInIStROWAnIU pRAWAMI DOStępU.



Abloy Oy is one of the leading manufactures of locks, locking systems and architectural hardware and the world´s leading developer of products in the field of electromechanical locking technology.

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

nagradzana   
technologia podwójnej kontroli dostępu
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podwójna kontrola dostępu 
dla twojej firmy

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O. Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209www.abloy.pl

Your local AbloY® contact:

ABLOY Poland
ASSA AbloY Poland Sp. z o.o.
ul. Jana olbrachta 94
01-102 Warszawa
Tel.: (+48 22) 751-53-54, (+48 22) 751-40-25
Fax: (+48 22) 751-53-56, (+48 22) 751-19-09
abloy@abloy.pl


