
TEMA: Guldsmed / urmager
Adgangskontrol, adgangskort, -brikker og elektriske låsesystemer
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De seneste år har tyvene fundet på endnu flere opfindsomme måder at få adgang til 
smykkerne/urene, og det sætter efterhånden meget høje krav til adgangskontrollen 
og sikkerheden i butikken, og måske i endnu højere grad skabene/skufferne, som 
indeholder de dyrebare metaller og sten.

De danske forsikringsselskaber vil ikke røre guldsmedene i Danmark, så butiksejere er 
ivrige efter at finde løsninger, der kan holde de kreative pilfingre væk fra glasmontrene. 
Så lad os gøre det svært for tyvene at få fingrene i juvelerne!
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Rettighedsstyret løsning
Den optimale løsning, hvor man tildeler rettigheder til de enkelte medarbejdere ved 
at kombinere adgangsbrik/adgangskort og programmering af adgangskontrol og 
understøtter opsætningen med evt. kodetastatur, lysdioder og knapper.

Hvis de ansatte har forskellige niveauer af ansvar, kan det være en stor hjælp at kunne 
tildele adgangsrettigheder til særskilte skabe og skuffer i butikken på den personlige 
adgangsbrik.

Medarbejder 1 tildeles eksempelvis rettigheder til at åbne skuffe A og B, og medarbejder 
2 tildeles rettigheder til skuffe C, mens chefen naturligvis har adgang til både A, B og C.
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Max én skuffe
Ved at kombinere adgangsbrik/adgangskort og kodetastatur/knap, kan du sætte en 
løsning sammen som giver dig den tryghed, du har behov for. Det er et gedigent og 
sikkert system til din butik.

Alle ansatte og chefen kan låse alle skabe og skuffer op med deres adgangsbrik og det 
kan desuden sættes op, så man efterfølgende skal vælge, hvilket skab / hvilken skuffe 
der skal åbnes.

Der kan sættes forsinkelse på, mellem åbningerne, så hvis der f.eks. kun er én medarbejder 
til stede, skal der gå 30 sekunder mellem hver åbning.

På den måde sikrer du at man ikke kan åbne alle skabe på samme tid, men kun et enkelt 
ad gangen.
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Fritstående skab
Har du brug for et helt simpelt setup, kan du nøjes med en læser og adgangsbrik/
adgangskort. Det er nemt at gå til, og nemt at åbne.

Alle medarbejdere skal blot fremvise en adgangsbrik foran en læser, og så åbner 
skabene/skufferne.

Det er naturligvis altid muligt at tilføje flere enheder eller andre former for låse og/
eller læsere og adgangsbrikker/adgangskort til systemet for at udbygge sikkerheden i 
din butik.
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Det kan du også
De tre viste løsninger er tænkte scenarier, som er bygget på nogle enkelte kunders 
behov. Det kan sagtens tænkes at du har et helt fjerde behov. Systemet er heldigvis 
meget fleksibelt og kan tilpasses stort set alle behov. 

Du kan altid udbygge med flere enheder, hvis du får et bredere behov. Det kan være, 
du får behov for at der kun kan åbnes en låge/et skab/en skuffe ad gangen, behov for at 
tidsstyringen fungerer på en særlig måde i en periode, eller noget helt tredje.

Umiddelbart er der 3 opsætninger pr. løsning: hvordan skal butikken være aflåst udenfor 
almindelig åbningstid (alt er aflåst), indenfor almindelig åbningstid (begrænset tilgang) 
og når udstillingen opdateres (alt kan åbnes uden begrænsning).
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 ■ KRISEOPSÆTNING 
Der kan laves en kriseopsætning på alle løsninger, som ud over at kontakte 
alarmcentralen og politiet, låser alle døre,  skuffer og skabe i f.eks. 30 min, hvis 
alarmen udløses af en medarbejder. Det kan f.eks. ske ved at vise en adgangsbrik 3 
gange i træk foran en læser indenfor et tidsinterval. Da alle dele af systemet taler 
sammen, er det kun et spørgsmål om tid, for at få koblet de rigtige enheder på og 
programmeret det efter dine behov.

 ■ HISTORIK OVER ADGANGE 
Alle adgange til og i butikken - også de afviste - vil blive gemt i historikken, så man 
efterfølgende kan gå ind og tjekke, hvem der har haft adgang til hvilke skabe/
skuffer og hvem der har åbnet hvilke døre hvornår.

 ■ KAMERAOVERVÅGNING 
Det er muligt at tilkoble flere forskellige kameraovervågningssystemer, så 
historikken fra skabslåse og adgangsbrikkerne bliver understøttet af billeder 
og lyd. Det kan være nyttigt, hvis man f.eks. skal dobbelttjekke en hændelse 
fra historikken, hvor der er mistanke om at et stjålet kort er blevet brugt 
til uautoriseret adgang. Så kan man sammenligne hændelsesforløbet med 
kameraoptagelserne fra et givent tidspunkt, hvor det mistænkelige kort er blevet 
brugt til adgang i butikken.
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Sensorer
Det er muligt at tilkoble mange forskellige typer af  sensorer til systemet for at udvide 
sikkerheden i butikken.

Der kan eksempelvis tilkobles en røgdetektor, så alarmen går, hvis der skulle være røg/
brand et sted i bygningen. Eller der kan tilkobles en fugtigheds- og temperatursensor, 
som bliver aktiveret ved unormalt høj eller lav fugt i luften eller voldsomme 
temperaturforskelle.
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 ■ Alle scenarier kan indeholde ekstra funktioner og elementer. Specificér derfor 
tydeligt, hvilken opsætning, du ønsker tilbud på.


