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Smart Storage
Slimme systemen voor het beheer van bedrijfsmiddelen

Worden uw belangrijke bedrijfsmiddelen efficiënt gebruikt? 
Het is vaak makkelijk om uit het oog te verliezen wie welk item 
heeft, wanneer het voor het laatst is gebruikt en vooral in welke 
staat het is teruggebracht. Slimme proxSafe-opslagsystemen 
identificeren wie uw essentiële bedrijfsmiddelen heeft en 
bieden volledige audit- en rapportagemogelijkheden.
Gebruikers worden geïdentificeerd door middel van een kaart, 

pin of biometrische gegevens, zodat ze alleen die items 
kunnen meenemen die ze bevoegd zijn om te hebben. Zo 
draagt u de volledige verantwoordelijk voor de gedeelde 
draagbare apparatuur van uw bedrijf. 
Portofoons, testapparatuur, tools, laptops en nog veel meer 
kunnen nu automatisch worden beheerd, zodat u weet dat de 
apparatuur gereed is wanneer u het nodig hebt. 

Controle, audit, rapportage
Voordelen in een oogopslag

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.

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

Geïntegreerd opladen
Zorg ervoor dat het bedrijfsmiddel 
gereed is voor de volgende dienst. 
Apparatuur kan worden opgeladen 
terwijl het item in de kast is 
opgeborgen. De laadtoestand wordt 
ook weergegeven.

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

Intelligent beheer
Dankzij intelligente monitoring van 
middelen kunnen items van hetzelfde 
type zo worden beheerd dat ze 
evenredig gebruikt worden. Er kunnen 
criteriaparameters voor het intelligente 
beheer van de items worden gekozen.

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

Met RFID-technologie is het mogelijk om apparaten, 
arbeidsmiddelen en items te identificeren en te beheren. 
Daartoe wordt een RFID-chip in de vorm van een tag in het 
apparaat geïnstalleerd, eraan bevestigd of eraan gehangen. 
De gegevens die nodig zijn om het apparaat of item duidelijk 
te identificeren, worden in de RFID-chip opgeslagen. 
Zodra een apparaat wordt verwijderd of teruggebracht, wordt 
de RFID-chip automatisch herkend door de antenne die in het 
compartiment is geïnstalleerd. 
Zo wordt elk verwijderd of teruggebracht item elektronisch 
gedetecteerd en geregistreerd. RFID-chips hebben geen 
batterij nodig en zijn dan ook volledig onderhoudsvrij. De 
levensduur is bovendien praktisch onbeperkt.

Terminals 
Authentiseren en bedienen

RFID
Onderhoudsvrij – kan overal worden geïnstalleerd

Werkt zonder een batterij       

100% onderhoudsvrij      

Contactloos, dus geen slijtage
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Het locker assortiment biedt verschillende compartimentmaten, 
die vrij met elkaar kunnen worden gecombineerd om de 
gewenste systeemoplossing te creëren. 
Een RFID-chip geïnstalleerd in of bevestigd aan het apparaat 
stelt de gebruiker in staat om het apparaat te verwijderen 
of terug te brengen door het tegen een compatibele lezer 
met geïntegreerde antenne te plaatsen, waarna het apparaat 
automatisch wordt geïdentificeerd in het compartiment. 

Een LED licht op om aan te geven dat het verwijderen of 
terugbrengen geslaagd is. Als de ruimte beperkt is, is het 
mogelijk om de RFID-chip aan het apparaat te hangen. Bij 
het verwijderen of terugbrengen van een apparaat steekt de 
gebruiker de keyTag in een sleuf in het compartiment. 
Het plaatsen of verwijderen van de keyTag wordt elektronisch 
gelogd wanneer het apparaat wordt verwijderd of 
teruggebracht.

lockers
Kasten met elektronische monitoring
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Het bloxx systeem is ideaal voor het beheer en de opslag van 
bijvoorbeeld autosleutels en documenten.
bloxx is een modulair systeem dat uit modules bestaat en 
naar behoefte kan worden samengesteld. Er zijn verschillende 
modules met bv. 10 brede of 20 smalle laden. De laden zijn 
naar keuze verkrijgbaar met of zonder identificatie van de 
inhoud. Het bloxx systeem wordt bediend via een 17 inch 
touch screen. 
Bovendien kunnen andere functies, zoals camera’s voor 
het vastleggen van documenten, worden geïntegreerd. 
bloxx biedt de vrijheid om op verzoek van de klant pc- en 
besturingssoftware van derden te gebruiken.

racx is het universele 19-inch kastsysteem. Naast de lades kunnen 
ook alle andere proxSafe-modules in dit systeem opgenomen 
worden. De lademodules kunnen worden gecombineerd met 
radioPanels, keyPanels en andere opties die gebaseerd zijn op 
het 19-inch formaat. 
Deze ontwerpbenadering vergroot de flexibiliteit nog meer. Elke 
lade is voorzien van een proxcylinder waarin de aan een apparaat 
of sleutelbos bevestigde keyTag kan worden gestoken. RFID-
technologie detecteert en registreert elektronisch het verwijderen 
of terugbrengen van - bijvoorbeeld - grote sleutelbossen.

racx
De 19 inch brede allrounder 

racxloxx 2 loxx 4

bloxx
Modulair schuifladensysteem

flexx
Opbergen, opladen en beheren

flexxradioPanel

Het flexx-assortiment aan kasten biedt met verschillende 
afmetingen ruimte voor diverse veilige opbergmogelijkheden, 
bijvoorbeeld houders voor portofoons of proxcylinders 
voor sleutels. De opbergmogelijkheden worden individueel 
aangepast aan het desbetreffende apparaat. 
Het is ook mogelijk om verschillende apparaten veilig in 
dezelfde kast op te bergen en te beheren. Naargelang de 
behoefte is het ook mogelijk om een acculaadstation met 
laadstatusweergave te integreren. De apparaten kunnen op 
basis van roulatie worden verstrekt, zodat alleen volledig 
opgeladen handsets worden verstrekt en geen halflege.

bloxx
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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. 
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Commander Connect
Gebruikersbeheer, controle en rapportage

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
Elektronische lockers

Portofoonbeheer
Portofoons organiseren, veilig opbergen en automatisch 
opladen; bewaak elektronisch het verwijderen en terugbrengen 
ervan. Geïntegreerde oplaadstations zorgen ervoor dat de 
handsets altijd klaar zijn voor gebruik.

Wapenbeheer
Betrouwbaar opbergen van wapens met of zonder munitie: 
elk afzonderlijk compartiment wordt elektronisch bewaakt, 
zodat alleen bevoegde gebruikers toegang hebben.

Bedrijfsmiddelenbeheer
Optimaliseer uw voorraad bedrijfsmiddelen en stel de be-
schikbaarheid ervan veilig. Het gebruik van apparaten wordt 
nauwkeurig gelogd, zodat u de hoeveelheid en het gebruik 
ervan beter kunt plannen.

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