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Z nim pozbędziesz się bałaganu 
i znacząco podniesiesz poziom 
bezpieczeństwa. 

Zapewnia 100% kontrolę nad 
kluczami –  wydaje odpowiednie 
klucze tylko uprawnionym 
osobom, wszystko dokładnie 
zapisując w raportach 
dostępnych na ekranie lub 
plikach eksportowanych na 
pamięć przenośną.

Klucze przechowywane są bezpiecznie 
w metalowym depozytorze i w 
prosty sposób wydawane osobom o 
określonych wcześniej dostępach. 

Depozytor KEEPER może być 
zamontowany na ścianie lub na meblu 
(np. w recepcji). 

Klucze lub ich pęki są w trwały 
sposób przymocowane do breloków 
(ifobów). Ifoby posiadają wbudowany 
identyfikator RFID, co znacznie 
ułatwia zwrot klucza. 

KEEPER to nowoczesny depozytor PLUG & PLAY 
do przechowywania i wydawania  Twoich  kluczy.

Depozytor KEEPER daje możliwość 
zdeponowania 18 kluczy (lub ich 
pęków). Pobieranie kluczy możliwe 
jest dowolnym z trzech sposobów: 
LOGIN + PIN, LOGIN + ODCISK PALCA, 
KARTA ZBLIŻENIOWA. (Istnieje 
możliwość wyłączenia poszczególnych 
sposobów logowania). 

Obsługa jest dostępna z poziomu 7 
calowego ekranu dotykowego. Menu 
oraz komunikaty głosowe są w języku 
polskim lub angielskim.

3 proste sposoby 
pobierania klucza

Login i PIN Login i odcisk palca Karta zbliżeniowa

Jak działa KEEPER?



• Kompaktowe wymiary 500mm x 
400mm x 180mm waga 17kg

• Estetyczny biały depozytor idealnie 
komponujący się z Twoim wystrojem 
wnętrza

• Elastyczność w montażu: do ściany 
lub na meblu 

• Możliwość deponowania 18 kluczy 
lub ich pęków

• Duży czytelny ekran 7” zapewnia 
wygodną obsługę i czytelne raporty

Zarządzanie kluczami w firmie bez depozytora nie istnieje! Są one 
przechowywane w szafkach, szufladach, wiszą na ogólnodostępnych 
tablicach - ich użytkowanie nie jest w żaden sposób kontrolowane. 

W większych firmach i instytucjach ochrona lub portier zapisują 
wydawane klucze, ale to niewiele w porównaniu z ilością i dokładnością 
informacji, jakie zapisuje depozytor KEEPER.

Czy naprawdę warto ryzykować utratę cennych 
kluczy do pomieszczeń lub samochodów i narażać 
się na straty i problemy?

Keeper to przemyślane rozwiązanie dla Twoich 
potrzeb. Ułatwi pracę, wprowadzi porządek w 
administrowaniu kluczami, zwiększy bezpieczeństwo 
mienia, a to wszystko w rozsądnej cenie.

Funkcjonalności

Zestaw zawiera

Gotowy do użycia 
Depozytor Keeper z 
oprogramowaniem

18 ifobów + 19 plomb do 
kluczy

Przewód zasilający

Akumulator do 
samodzielnego 
zamontowania

Klucze do awaryjnego 
otwarcia i pobrania 
klucza

Pendrive z filmami 
instruktażowymi

Uchwyt montażowy

• Dodatkowe zasilanie 
akumulatorowe daje spokój, gdy 
zabraknie prądu w budynku

• Intuicyjna obsługa dzięki 
oprogramowaniu Android

• Solidna metalowa konstrukcja 
zapewni bezpieczeństwo kluczom

• Proste dodawanie nieograniczonej 
liczby użytkowników

• Łatwa w obsłudze dodatkowa 
funkcja multiweryfikacji

• Komunikaty głosowe w dwóch 
językach – polskim lub angielskim

• Raporty generowane do pliku w 
programie EXCEL

• Nazwy kluczy – łatwa identyfikacja 
nie wymaga etykiet

• RODO – urządzenie zgodne z 
ustawą o ochronie danych osobowych

Wszechstronne 
zastosowanie

BIURO

MUZEUM

MAGAZYN

FABRYKA

SZKOŁA

SALON SAMOCHODOWY

SZPITAL

BANK



Keeper to przemyślane 
rozwiązanie dla Twoich potrzeb.
Ułatwi pracę, wprowadzi porządek  
w administrowaniu kluczami, zwiększy  
bezpieczeństwo mienia, a to wszystko  
w rozsądnej cenie.

e-mail
biuro@keeper.com.pl

Zeskanuj kod QR telefonem  
i obejrzyj video prezentację

telefon
+48 698 938 946

kontakt
Keeper Polska
ul. Widok 13
62-070 Dąbrówka k/Poznania

We współpracy z  

www.keeper.com.pl
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