CLIQ Web Manager
Webbaserat administrationsverktyg

Användningsområde
ASSA CLIQ Remote erbjuder avancerad säkerhet och bekväm
tillgång till webbaserad administrationsmjukvara.

Klicka eller skanna koden
för en videodemonstration

CLIQ Web Manager har en central administration,
programmering och förvaltning av CLIQ Remote låssystem
i kombination med en CLIQ -programmeringsenhet och en
Microsoft Windows-baserad dator eller surfplatta.
Behörighetsförändringar på användarnycklar kan sedan
distribueras genom nätverksanslutna uppdateringsenheter.
ASSA följer de krav och standarder i ett förfarande om säker
datahantering av slutkundens låssystem. Administration av
lås och nycklar kräver fysisk tillgång till programmeringshuvudnyckel och PIN-kod för att utföraadministrationsuppgifter, utöver detta skyddas den digitala
kommunikationen av dubbel- sidigt autentiserade SSLcertifikat. Detta förfarande garanterar hög systemsäkerhet.

Egenskaper
• Praktisk hantering av lås och nycklar
• Behörighetsförändringar på distans
• Tidsbestämmelser och schema
• Automatisk behörighetskopiering till nyckel
• Valideringskrav för nycklar
• Enkel utökning av låssystemet
• Blockering av förlorade nycklar
• Händelseloggar
• E-post-kommunikation med användarna
• Central administration
• Tillgänglighet 24/7 som Software as a Service (SaaS)
• Domäner för administratörer
• Anpassningsbar administratörsroll
• Enkel installation i webbläsaren
• Automatiska säkerhetskopior och uppdateringar
• Användarvänligt grafiskt gränssnitt (GUI)

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

CLIQ Web Manager
Webbaserat administrationsverktyg

CLIQ Remote lock system
Med CLIQ Web Manager kan du ändra rättigheter centralt
- en stor fördel särskilt i geografiskt utspridda system.
• Cylindrar och nycklar går enkelt att överblicka och söka
• Ej återlämnade nycklar kan blockeras från åtkomst
• In/utlämningskvitton kan skrivas ut

E-post-server
CLIQ Web Manager skickar automatiskt ut e-post
till nyckelinnehavarna i systemet med:
• Behörigheter och schema
• Uppmaning om att återlämna nycklar
• Påminnelse om att synkronisera nyckeln
Accessprofiler
Accessprofiler är en värdefull funktion vid administrering
av stora system. Med accessprofiler går det att ansluta
utvalda cylindrar till en profil vid ett tillfälle, och när
nyckeln delas ut till en anställd eller besökare med denna
profil, kommer personen automatiskt ha tillgång till alla
cylindrar i profilen.

Skanna koden för en
videodemonstration

Administration kan ske på flera olika plattformar

Händelseloggar
Ett centralt arkiv av händelseloggar möjliggör enkel
översikt över vad som sker i låssystemet. Loggarna
synkroniseras automatiskt när användarna uppdaterar
sina nycklar.

Taggar
För att öka sökbarheten kan innehållet i låssystemet taggas
med information som t ex:
• Avdelning
• Stad

CLIQ Web Manager Systemkrav
• Operativsystem Microsoft Windows XP SP3, Vista, 7, 8
• Virtuella miljöer: Citrix, VMware
• Handhållna enheter: Windows Surface Tablet Pro /2
• Webbläsare:
Microsoft Internet Explorer 32bit 8, 9, 10 ≧
Mozilla Fire Fox 32bit 16.0 ≧
• Klientapplikation Oracle Java 7.51 32bit ≧
• Klientlogin verifiering med programmeringsnyckel och
PIN-kod CLIQ Web Manager Server
• Serverdrift enligt: ISO27001
Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS – krav)
• Tillgänglighet: 24/ 7
• Max underhållstid: 4 timmar
• Klientserver kommunikation: SSL säker anslutning
(TCP-port 443)

Taggad information

Externa länkar
Länkar kan användas för att peka mot utvalda
webbadresser som t ex:
• Visa en karta over vart cylindern är placerad
• Ett fotografi av den anställde från en fotodatabas

ASSA ABLOY, the global leader in
door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience

• Planritning med cylinderpositioner för anläggningen eller
företaget

Låssystemets storlek och kapacitet
• Antal cylindergrupper per låssystem: 65 000
• Antal nyckelägare per låssystem: Obegränsad
• Administrationsdomäner per system: Obegränsad
• Administratörer per låssystem: 1000 ≧
• Cylinderns händelselogg: 1000 senaste händelserna
• Nyckelns händelselogg: 100 senaste händelserna
• Loggarkivets kapacitet: Obegränsad
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