
CLIQ
goes mobile! 

Διαχειριστείτε το σύστημα κλειδώματος σας
CLIQ όποτε και & από όπου θέλετε εσείς!

IKON – Ο ειδικός στα συστήματα κλειδώματος από το 1926
ASSA ABLOY, ο παγκόσμιος ηγέτης 
στις λύσεις ανοίγματος θυρών



2 3CLIQ goes mobile: ελευθερία κινήσεων
και ευέλικτη διαχείριση

Ο νέος Web Manager δίνει την δυνατότητα της 
διαχείρισης των αρχικών ρυθμίσεων των αδειών 
κλειδώματος και των τροποποιήσεων, καθώς και την 
ανάθεση παρόμοιων καθηκόντων σε άλλους χρήστες. 
Αυτή η internet-based εφαρμογή σας βοηθά επίσης 

να διαχειριστείτε το σύστημα κλειδώματος σας CLIQ  
από όπου και όποτε θέλετε. Το λογισμικό 
υποστηρίζει τον καινούριο φορητό και σταθερό 
εξοπλισμό CLIQ.

Ο νέος Web Manager 
επιτρέπει την 
πρόσβαση στην 
διαχείριση του 
συστήματος κλειδώματος 
από το internet. 
Το λογισμικό υποστηρίζει 
ένα ευρύ φάσμα 
επιλογών πρόσβασης.

Οι μονάδες προγραμ-
ματισμού βασίζονται σε
τυποποιημένες τεχνο-
λογίες και εντυπωσιάζουν 
με τηνευκολία εγκατάστασης 
και την φιλική προς το 
χρήστη λειτουργία.

Το σύστημα κλειδώματος CLIQ της IKON περιλαμβάνει 
πλέον δύο νέες συσκευές προγραμματισμού. Αυτές οι 
συσκευές επιτρέπουν την αυτόματη διαχείριση του 
εξοπλισμού κλειδώματος κάθε φορά που απαιτείται. 
Οι χρήστες του συστήματος κλειδώματος  της IKON 

ανακτούν ανεξάρτητα τις τροποποιήσεις στις άδειες 
κλειδώματος τους από την επιτοίχια μονάδα 
προγραμματισμού ή τις λαμβάνουν μέσω μιας 
φορητής μονάδας προγραμματισμού.

Φορητή μονάδα
προγραμματισμού
CLIQ Remote

Επιτοίχια μονάδα
προγραμματισμού
CLIQ Remote

  Εφαρμογή Internet για πολλαπλούς διαχειριστές
 Κεντρικός server και αποθήκευση δεδομένων
 Τυποποιημένη εγκατάσταση λογισμικού
 Ιδανική λύση για τη διαχείριση μεγάλων συστημάτων κλειδώματος και εκείνων που εκτείνονται σε 
περισσότερες από μία τοποθεσίες

 Εύκολος χειρισμός με φιλικές προς το χρήστη λειτουργίες αναζήτησης, έξυπνες λειτουργίες ανάθεσης 
και φιλτραρίσματος

 Απλή καθοδήγηση του χρήστη βήμα – βήμα
 Το περιβάλλον χρήστη και οι λειτουργίες προσαρμόζονται στους διαφορετικούς χρήστες εντός του 
οργανισμού

 Κρυπτογράφηση 128 bit SSL σε συνδυασμό με πιστοποιήσεις του λογισμικού, παρέχουν πολύ υψηλή 
ασφάλεια

  Επικοινωνία με τους χρήστες μέσω οπτικών και ακουστικών σημάτων

 Αυτόματος προγραμματισμός των κλειδιών χρηστών

 Προγραμματισμός διάρκεια ισχύος κλειδιού χρήστη (π.χ. ισχύει για 24 ώρες)

 Προγραμματισμός αλλαγών αδειών πρόσβασης για κλειδιά (E3 – 'guest')

 Ανάγνωση αρχείων καταγραφής συμβάντων από κλειδιά χρηστών (E2 – 'time' και E3 – 'guest')

 Υπηρεσία ειδοποίησης μπαταρίας

 Προγραμματισμός γενικών χρονικών ρυθμίσεων και εβδομαδιαίου προγράμματος (E2 – 'time' και E3 – 
'guest')

Χαρακτηριστικά απόδοσης των 
απομακρυσμένων μονάδων προγραμματισμού CLIQ Remote:Χαρακτηριστικά απόδοσης του CLIQ Web Manager:
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Η κεντρική 
διαχείριση

ενεργεί ανεξάρτητα και 
μπορεί να διαχειριστεί 
το σύστημα κλειδώματος 
χρησιμοποιώντας τον 
Web Manager, 
ανά πάσα στιγμή και από 
οποιοδήποτε σημείο – 
αυτό που χρειάζεται είναι 
μια σύνδεση στο Internet.

Στη ρεσεψιόν

ο προγραμματισμός, η παράδοση 
και η επιστροφή των κλειδιών 
επισκεπτών (Ε3) έχει διεκπεραιωθεί 
με τη χρήση του Web Manager.

Το προσωπικό ασφαλείας

χρησιμοποιεί την 
πρόσβαση CLIQ Web 
Manager και το κλειδί 
τεχνικού προγραμματι-
σμού για την τροποποίη-
ση αδειών κλειδώματος 
κλειδαριών ή τη μεταφορά 
αρχείων καταγραφής 
συμβάντων.

Η διαχείριση του συστήματος κλειδώματος
CLIQ της IKON είναι πλέον απλή και ευέλικτη

Ο CLIQ Web Manager, 
επιτρέπει πλέον την 
πρόσβαση στην διαχείριση 
της εφαρμογής του 
συστήματος κλειδώματος 
μέσω Internet. Το 
λογισμικό υποστηρίζει 
πολλαπλές προσβάσεις 
μέσω Internet.

 

Ο τεχνικός συντήρησης

μπορεί να λάβει χρονικά περιορισμένη 
πρόσβαση με το κλειδί του (Ε3) 
μέσω μιας φορητής συσκευής 
απομακρυσμένου προγραμματισμού 
VERSO CLIQ και κινητής τηλεφωνίας.

 

Το τμήμα πληροφορικής

λειτουργεί τον κεντρικό 
server του CLIQ Web 
Manager.

Η διαχείριση προσωπικού

εξουσιοδοτεί την ανάγνωση 
πληροφοριών με ένα κλικ του 
ποντικιού στον Web Manager.

Στην υποδοχή της είσοδου

το κλειδί του χρήστη δέχε-
ται την τροποποίηση των 
αδειών κλειδώματος απευ-
θείας από την επιτοίχια 
μονάδα απομακρυσμένου 
προγραμματισμού Verso CLIQ.



Η απαίτησή σας
Φορητότητα και ευελιξία της διαχείρισης

Η λύση µας
Μπορείτε πλέον να διαχειριστείτε τα συστήματα ασφάλισης 
από οπουδήποτε με μια σύνδεση στο Internet.

Η απαίτησή σας
Εξάλειψη της δυσλειτουργίας των μονάδων προγραμματισμού

Η λύση µας
Η διαδικασία του προγραμματισμού εκτελείται αυτόματα. Ο χρήστης ενημερώνεται 
για την πρόοδο μέσω οπτικών και ακουστικών σημάτων.

Η απαίτησή σας
Μεμονωμένη δομή συστήματος κλειδώματος 

Η λύση µας
Οι νέες λειτουργίες ταξινόμησης και φιλτραρίσματος σας δίνουν 
πλέον την ευελιξία να καθορίσετε τις δομές της διαχείρισης σας.

Η απαίτησή σας
Απλή εγκατάσταση και συντήρηση του λογισμικού

Η λύση µας
Το ανεξάρτητο πλατφόρμας σχεδιασμένο λογισμικό και η χρήση ενός κεντρικού εξυπηρετητή 
χωρίς τοπική εγκατάσταση λογισμικού, εξασφαλίζουν απλή ενσωμάτωση στο σύστημά σας.

Η απαίτησή σας
Βελτιστοποιημένες διαδικασίες σε διάφορους τομείς

Η λύση µας
Οι νέοι ρόλοι χρηστών και τα προσαρμοσμένα περιβάλλοντα χρήστη
σας επιτρέπουν να έχουν αποκεντρωμένη διοίκηση.

Η απαίτησή σας
Ασφαλή online επικοινωνία

Η λύση µας
Πιστοποιητικό κρυπτογράφησης SSL 128-bit και λογισμικό σας παρέχουν 
εξαιρετική ασφάλεια κατά τη χρήση του λογισμικού.

Η απαίτησή σας
Έκδοση αδειών πρόσβασης για το κινητό τους εργαζόμενους

Η λύση µας
Η φορητή μονάδα προγραμματισμού λαμβάνει τις τροποποιήσεις πρόσβασης για το κλειδί του χρήστη 
μέσω του κινητού τηλεφώνου - ανεξάρτητως χρόνου και τόπου.

Η απαίτησή σας
Υψηλή συμβατότητα των φορητών μονάδων προγραμματισμού 
με τα διαθέσιμα κινητά τηλέφωνα.

Η λύση µας
Δεν απαιτείται ξεχωριστή εγκατάσταση λογισμικού στο κινητό σας τηλέφωνο.
Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω USB ή Bluetooth.

Η απαίτησή σας
Απλή εγκατάσταση και ενσωμάτωση των σταθμών προγραμματισμού στο κτίριο σας.

Η λύση µας
Μόνο τυποποιημένα καλώδια χρησιμοποιούνται για την καλωδίωση και την θέση σε λειτουργία 
των επιτοίχιων μονάδων προγραμματισμού. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί 
να παρέχεται μέσω μιας σύνδεσης 12 V  ή “Power over Ethernet”.

Η απαίτησή σας
Ολοκληρωμένες ενημερώσεις λογισμικού και εξωτερικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων

Η λύση µας
Η Assa Abloy σας προσφέρει μια επαγγελματική και ασφαλή υπηρεσία φιλοξενίας 
με διαφανή μοντέλα κόστους.

6 7Πώς ενσωματώνονται τα νέα στοιχεία CLIQ 
στον οργανισμό και στο σύστημά σας



Η ASSA ABLOY είναι ο 
παγκόσμιος ηγέτης στις 
λύσεις ανοίγματος θυρών, 
προσηλωμένη στην 
ικανοποίηση των αναγκών 
των τελικών χρηστών όσον 
αφορά την ασφάλεια, την 
προστασία και την ευκολία

Αρχικά μέρος της εταιρίας ZEISS IKON AG που 
ιδρύθηκε το 1926, η IKON είναι η πιο επιτυχημένη 
μάρκα της Assa Abloy στην τεχνολογία κλειδώματος και 
ασφάλειας στη Γερμανία. Η IKON προσφέρει state-of-
the-art προϊόντα και λύσεις στην αιχμή της 
τεχνολογίας. Η γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνει 
υψηλής ποιότητας κυλίνδρους μηχανικού και 
μηχανοτρονικού κλειδώματος, βοηθητικές κλειδαριές 
και συσκευές ασφάλειας, εξαρτήματα για πόρτες και 
σούστες. Παρέχουν ενεργή προστασία ένανττι της 
διάρρηξης και διασφαλίζουν τόσο τους ανθρώπους όσο 
και την περιουσία.

Integrated Retail Solutions

Ιδρύθηκε ως μονάδα ηλεκτρομηχανικών κατασκευών 
ακριβείας το 1936. Η effeff παγκοσμίως ηγείται στον 
τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών 
κλειδώματος και ξεκλειδώματος. Ηλεκτρικά κυπρί, 
ηλεκτρικά σύρτες, κλειδαριές ασφαλείας, συστήματα 
ελέγχου πρόσβασης και τεχνολογία εξόδων διαφυγής 
είναι μεταξύ των επώνυμων προϊόντων της effeff,  τα 
οποία παρέχουν σήμερα ασφάλεια και άνεση σε 
περισσότερες από 75 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH είναι ο 
επαγγελματικός σας εταίρος σε παγκόσμιο επίπεδο 
στον τομέα των μηχανικών και ηλεκτρομηχανικών 
λύσεις ασφαλείας για την προστασία, την ασφάλεια και 
την άνεση σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Η εταιρεία 
αναπτύσσει, παράγει και εμπορεύεται υψηλής 
ποιότητας προϊόντα και συστημάτα πολλαπλών 
χρήσεων, με τις καθιερωμένες εμπορικές ονομασίες  
IKON και effeff  για τα ιδιωτικό, εμπορικό και δημόσιο 
τομέα.
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Η ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH είναι ο 
μεγαλύτερος κατασκευαστής και προμηθευτής λύσεων 
στον κόσμο, για προϊόντα ανοίγματος θυρών, 
ικανοποιώντας υψηλές απαιτήσεις των τελικών 
χρηστών όσον αφορά την ασφάλεια, την προστασία και 
την άνεση. Με πάνω από 29.000 εργαζόμενους, ο 
Όμιλος επιτυγχάνει πωλήσεις άνω των 3,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ.


