
 Veri Merkezinizi 
Aperio® KS100 ile 
Koruyun
Server dolaplarına erişimi yönetin                                                       
ve kontrol edin                                  



Verileriniz ne kadar güvende? 
Server dolaplarınıza kimin, ne zaman eriştiğini 
belirleyebiliyor musunuz?

Verilerinizi korumaya yönelik ticari gerekliliklere ek 
olarak, bilgilerinize kimlerin erişebileceğini kontrol 
etmek için yasal yükümlülükler vardır. Ortak 
kullanımlı ve üçüncü parti veri merkezleri,
sunucularınıza ve verilerinize kimlerin fiziksel 
erişimi olduğunu yönetmeyi zorlaştırır.

Veri merkezi güvenliğini göz önünde bulunduran 
ASSA ABLOY, verilerinizi korumaya yardımcı 
olurken sunucu dolaplarını ve çekmecelerini 
korumak için kablosuz Aperio KS100 Server Kabin 
Kilidini geliştirdi.

Kilit durumu takibi 
Kapı , kilit açık veya kapalı bilgisi sunar

Uygunluk 
Veri koruma (KVKK) yükümlülüklerine  

uymanızı sağlar

Kimlikler 
Yüksek frekanslı (13.56 MHz) RFID kimlikleri* ile 

kullanılabilir

Gelişmiş hareket takibi 
Yetkili kullanıcılara denetim izi ve eş 

zamanlı hareket takibi sunar

Veri merkezleri için kablosuz geçiş kontrol

Aperio KS100 paylaşımlı veri merkezlerinde bile 
verilerinizin güvenliğini sağlar. Elektronik geçiş
kontrol sisteminize uygun, özel Aperio iletişim
hub’ı aracılığıyla bağlanan ve pille çalışan KS100,
sizi kablolama derdinden kurtarır. Kurulumu 
kolaydır ve size sunduğu denetim izi sayesinde 
server dolabınıza kimin, ne zaman eriştiğini tam 
olarak bilebilirsiniz.

Ayrıca, KS100 mevcut geçiş kontrolünüzdeki 
kartlarla birlikte kullanabilir. Bu sayede, ek 
maliyetlerden de kurtulursunuz.

Kolay yönetim 
Tüm Aperio cihazları, mevcut 

geçiş kontrol sisteminizle 
entegre olup, kullandığınız 

kartlarla çalışır. 
Kimin, ne zaman odalara ve 

verilere eriştiğini kontrol edebilir 
ve yönetebilirsiniz.

Server dolapları 
Aperio KS100 eş zamanlı geçiş kontrol sunar.

Server alanı girişi 
Aperio kablosuz kollar ve silindirler düşük ve orta seviyede 

güvenlik gerektiren kapılar için uygun olup eş zamanlı geçiş 
kontrol sağlar.

Dış giriş kapısı 
Güvenlik kapıları için Aperio kilitler -  

yüksek seviyede güvenlik, eş zamanlı kontrol ve kilit durumu 
yönetimini sağlar.

Mekanik anahtarların 
yönetimi zordur; 
geçiş kontrol sistemi 
ise takip edilebilir ve 
yönetilebilir.

Aperio
KS100  

 çok yönlü  
koruma

Güç kaynağı 
2xAA Lityum pil ile çalışır

*  Desteklenen RFID Teknolojileri: iCLASS, SEOS, iCLASS SE, ISO14443B, Mifare, Mifare Plus, Desfire SE, 
DesfireEV1, NFC.  

Geçiş Kontrol Sistemi

Aperio iletişim hub’ı 
64’e kadar cihaza bağlanabilir 
Menzil 25m

Online veya offline kapılar** 
Kapılarda hiçbir değişiklik yapmadan, pille çalışan Aperio 

kablosuz kol ve silindirleri mevcut geçiş kontrol sisteminize 
dahil edin.

Server kabinleri 
Server kabinlerinizi pille çalışan  Aperio KS100 

ile mevcut geçiş kontrol sisteminize dahil 
edin.

Kablolu Giriş Kapısı

**  Görsel sadece online entegrasyonunu göstermektedir. 
Tüm Aperio kilitleri offline da çalışabilir ve sisteminize güncelleyici ve data-on-card vasıtasıyla bağlanabilir.

Mekanik Silindir 
Mekanik silindir opsiyonel olarak tedarik edilir, 

master anahtar sistemi yapılabilir.
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Aperio Kablosuz 
Geçiş Kontrol Sistemi 
hakkında daha fazlasını 
öğrenin

Aperio Geçiş Kontrol Sistemi hakkında daha 
fazlasını öğrenmek, bilgi almak isterseniz 
websitemizi inceleyebilir ve bizimle iletişime 
geçebilirsiniz.

Uzmanımız size şu konularda yardımcı 
olacaktır:
 ∙ Bina güvenliğinizi arttırma ve iş akışlarınızı 
daha verimli hale getirme

 ∙ Sermaye harcamalarını ve operasyonel 
maliyetleri azaltma

 ∙ Yeni yatırım getirisi fırsatlarını keşfetme

Daha fazlasını öğren

ASSA ABLOY Grubu,
erişim çözümlerinde küresel liderdir.
Her gün insanların konfor alanlarından 
çıkmadan, kendilerini güvende  
hissetmeleri için çalışıyoruz.

ASSA ABLOY Opening Solutions,
evlerde, işyerlerinde ve kurumlarda geçiş 
çözümleri için kapı açma ve geçiş çözüm-
lerindeki gelişmeleriyle liderlik etmek-
tedir. Sunduğumuz hizmetler arasında 
kapılar, kapı ve pencere donanımı, kilitler, 
geçiş kontrolü ve servis yer almaktadır.

https://www.assaabloyopeningsolutions.com.tr/tr/urunler/guvenlik_cozumleri/aperio-kablosuz-kilit-teknolojisi1/

