
Přináší budoucí bezpečnost již dnes
Pouze jedno řešení poskytuje zabezpečení systému, audit
vstupů, maximální flexibilitu správy karet a dokonalou
kontrolu v celém objektu: SAFLOK System 6000 ™.            
Tento systém na bázi Windows umožňuje propojení se
stávajícím systémem správy majetku (PMS) a je možné ho
přizpůsobit, aby vyhovoval vašim specifickým potřebám.
Přináší řešení pro zabezpečení zítřka již dnes.
System 6000 je kompatibilní se zámky Saflok MT™, MT™
RFID, Saflok RT™,  Confidant RFID, Odyssey a série Quantum

Vlastnosti  a  výhody

• K dispozici jsou různé úrovně přístupů a řízení chráněné
přihlašovacím jménem a heslem - vedení, bezpečnostní
personál, recepce, atd

• Zrušení a náhrada ztracených nebo
ukradených karet

• Programování karet je nastaveno podle autorizace
každého uživatele

• Integruje se s dalšími aplikacemi, pokladním systémem
(POS) nebo samoobslužným systémem

• Poskytuje detailní audity, včetně: 

- transakcí vystavených karet 

- autorizovaných uživatelů a skupin

Saflok System 6000™

Požadavky systému
System 6000 ™ software se nainstaluje na většinu počítačů s operačním systémem Windows. Stačí vložit instalační CD-
ROM a postupovat podle pokynů. System 6000 také používá standardní průmyslový protokol TCP / IP, který umožňuje
zapojení do stávající sítě Ethernet.
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Kodéry karet
Saflok nabízí několik modelů kodérů tak, aby odpovídaly různým požadavkům zákazníka.      
Systém 6000 podporuje všechny modely Saflok, které mohou být připojeny v síti pomocí
protokolu TCP / IP, nebo  přímo k PC přes sériový nebo USB port.

Insertion kodér: 
Nabízí sofistikovanost a odolnost. Kóduje čipové, magnetické a paměťové
karty.

Typ 7 kodér: 
V závislosti na konfiguraci mají tyto kodéry schopnost zapisovat na
magnetické, paměťové / čipové karty, bezkontaktní RFID Mifare Classic           
(4 byte NUID) a Hico.

RFID síťový kodér: 
Používá se ve spojení se zámky  Saflok RFID. Kompaktní RFID bezkontaktní
čtečka a zapisovač podporuje Mifare Classic (4 byte NUID) karty a pracuje v
souladu s normou ISO 14443A. Ideální pro použití s více stanicemi.

Auto-Feed kodér/tiskárna:  
Kóduje magnetické karty a vytváří karty s potiskem  (vyžaduje samostaný
software). 

Vlastnosti karet

System 6000™ obsahuje následující skupiny karet: 

• Karty s omezeným použitím 

• Záložní karty  

• Duální bezpečnostní karty 

• Uzamykací/odemykací karty  

• Nouzové karty 

• Pokojové a apartmánové karty 

• Personální karty

Vlastnosti systému 6000
Identifikace, ověření a audit karet: Identifikace typu karty, uživatele, datum vydání / vypršení a
generování auditů (čipová, paměťová a Mifare Classic (4 byte NUID) 1K a 4K).

Se všemi Saflok™ multi-technologickými zámky provádí System 6000 audit pomocí
čipových, paměťových a Mifare Classic karet (4 byte NUID) 1K a 4K.                                       
Audit obsahuje až 1.000 operací s následujícími informacemi:

-  Které zámky se pokusili otevřít (úspěšně nebo neúspěšně)

-  Z jakého důvodu nelze dveře otevřít

-  Který zámek má slabé baterie

-  Který zámek je privátně uzamčen



Programovací jednotka: přenosný přístroj pro programování, audit zámků a diagnostiku. Stačí
jen připojit kabel s LPI sondou, která je vložena do čtečky zámku.

Zrušení ID karty: Zruší specifickou kartu, aniž by byly zrušeny nebo ovlivněny jiné karty v
oběhu.

Rozsáhlé audity: Poskytuje rozsáhlé výkazy, které mohou být zobrazeny na obrazovce,
uloženy do souborů nebo vytištěny. Zprávy obsahují:

- Uživatele a autorizace

- Transakční historii

- Audit karet a zámků

Místo prodeje (POS) 
Magnetická - schopnost zápisu formátu ISO/ABA na stopu I & II magnetické karty.
RFID - schopnost zápisu formátu ISO/ABA do sektoru II.

Mezi další aplikace patří: 

-  restaurace, obchody, bazény, automaty nebo garáže

- docházka

- kontrolní funkce

Variabilní vlastnosti
Čipové a bezkontaktní karty umožňují kódování pro přístup do více pokojů s jednou kartou. To je
cenná funkce pro přiřazení karty do skupiny zaměstnanců nebo dodavatelů, která vyžaduje přístup 
do specifického seznamu místností. Pro zvýšení bezpečnosti se veškeré aktivity zaznamenávají na
kartu a mohou být z karty přečteny a vytisknuty.

Unikátní vlastnosti
System 6000 ™ Plus je k dispozici jako upgrade na systém 6000, který umožňuje rychle a snadno
implementovat jednoduché změny designu (např přidat další zámek).

•  Chcete-li přidat nový zámek, prostě “duplikujete zámek” se stejnými atributy (průchod, apartmán,
úroveň přístupu, atd).

• Můžete přidat zcela nové zámky s jejich vlastními hlavními kartami, atributy, atd.

• Můžete změnit stávající zámky tak, že přijímají novou nebo jinou úroveň karty

•  Vzdálené kódování: Umožňuje kódování karty ze vzdáleného místa, což usnadňuje check-in
a umožňuje hostu obdržet karty od pokoje před příjezdem.

•  Předregistrace hosta: Vytvoření karet pro velké skupiny hostů (školení, svatby, atd.) týdny
dopředu. Karty nebudou fungovat v zámcích do určeného příjezdu a do té doby nebudou mít vliv
na stávající nebo nové karty hostů.

• Výběr jazyka: Běží v angličtině, francouzštině, španělštině, čínštině a němčině. Další
verze jsou ve vývoji.



Společné vstupy
K maximálnímu zabezpečení společných vstupů lze karty naprogramovat tak, aby umožnily přístup pouze vybraným 
hostům a zaměstnancům.

•  Společné vstupy a funkce Latch/Unlatch: Karty mohou být naprogramovány s přístupem do vybraných 
oblastí nebo pater. Přístup může být nastaven automaticky nebo individuálně při programování karty. 
Zámek může být naprogramován k automatickému otevření a uzamčení  ve vybraných časech, což 
umožňuje vstup bez použití karty.

•  Čtečky do výtahu: Čtečky instalovené do výtahu umožní přístup platným kartám do všech pater.                
Čtečka Multi-channel umožní přístup pouze do vybraných pater (maximálně 12 pater).

•  Quantum™ RFID RCU/ECU: Pro vstupy, kde nelze instalovat RFID zámky, se použijí čtečky Quantum RFID RCU.            
To jsou samostatné čtečky, které otevírají závory, vrata, elektrické zámky, apod. 

  Funkce: 

-  Bezkontaktní čtečka odolná povětrnostním vlivům

-  Na výběr funkce Messenger™ pro vzdálenou kontrolu vstupů

-  USB připojení k jednotce LPI (programátor zámků)

-  Auto latch/unlatch umožňuje otevírání bez použití karty

-  Konfigurace pro magnetický a elektrický spínací obvod

-  Audit vstupů

-  Volitelný generální přístup

-  Omezení vstupu po vypršení platnosti karty hosta

Technická podpora
Nabízíme technickou podporu 24 hodin denně, 365 dní v roce. 

Vzdálená podpora 
System 6000™ nabízí jedinečnou schopnost vzdálené podpory v reálném čase.

Saflok
www.bono-hs.cz.
www.kabalodging.com
www.saflokstore.com


