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IDealni partner za
identifikacijo in varnost

ID Shop
Zaradi številnih izkušenj in preizkušenj je podjetje ID Shop danes to, kar je – vodilni strokovnjak na področju
identifikacije in varnosti na območju bivše Jugoslavije. Zavezani smo temu, da našo zagnanost in strokovnost
ohranjamo še naprej, saj lahko le tako na trgu ponudimo produkte najvišje kakovosti in vrhunsko raven podpore.
Pri tem je ključnega pomena tudi to, da imamo v Sloveniji lastno proizvodnjo nekaterih priljubljenih izdelkov.

Ne vidimo problemov,
ne iščemo izgovorov.

Usmerjamo se na
iskanje rešitev!

IDealni partner za
identifikacijo in varnost
Podjetje ID Shop že od leta 2002 ponuja rešitve na področju varnosti, saj smo strankam želeli zagotoviti
popoln nadzor nad tem, kdo vstopa v njihove prostore.
Danes svojim strankam ponujamo rešitve, ki s svojo modularnostjo in prilagodljivostjo rastejo v skladu s
potrebami strank.

S KOM SE NAJRAJE POVEZUJEMO?
S podjetji, v katerih sta varnost in zadovoljstvo zaposlenih bistvenega pomena.
S podjetji, ki si želijo primernega poslovnega partnerja za dolgoročno sodelovanje.
S podjetji, ki jih odlikuje širokoglednost, inovativnost in prilagodljivost.
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Varnost
Več kot samo varnost.

Mehanski sistemi
zaklepanja

Kontrola pristopa

Varnostni
prehodi

Omarice za
upravljanje s ključi in
predmeti

Stavbno okovje

Video nadzor

REŠITVE NA PODROČJU VARNOSTI

Da bi bilo vaše poslovanje še učinkovitejše in predvsem varnejše, ponuja podjetje ID Shop
celovite rešitve na področju varnosti. Pričakujete lahko izjemno prilagodljivost, optimalno
varnost in impresiven dizajn. Zaradi specifičnega znanja in prepotrebnih izkušenj smo
ustrezen sogovornik ter pri projektih sodelujemo že v fazi nastajanja.
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Napreden
sistem dostopa

Elektronska
kljuka

Kontrola
delovnega časa

CELOVITE
REŠITVE

........
Možne kombinacije
z mehanskim,
mehatronskim in
on-line sistemom
zaklepanja!

Video nadzor

Stenski čitalec

Pohištvene in garderobne
elektronske ključavnice

Izdelava in
izdaja kartic
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Pametna kljuka s
panik drogom

Elektronska
omarica za ključe

Mehanski sistem

Elektronski ščit

Hitri prehod

Prednosti
• Nizki stroški
• Raznolika ponudba komponent
• Neomejena prilagodljivost
• Inovativna zasnova
• Preprosta namestitev

Nove delovne prakse in zaposlovanje v sklopu varnosti
pomenijo nenehne spremembe in nadgradnje sistema fizičnega
dostopa zaposlenih in obiskovalcev v organizacijah. V ta namen
morajo biti varnostni sistemi v objektih in delovnih prostorih
prilagodljivi in prožni brez kakršnih koli večjih posegov. Z
mehatronskimi sistemi zaklepanja si boste vse to zagotovili
brez nepotrebnega izgubljanja časa in sredstev. Obstoječi
mehanski sistem zaklepanja lahko kadar koli postopoma
dopolnite oziroma nadgradite z mehatronskim sistemom brez
umerjanja ter na ta način povečate varnost.
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Kako do učinkovitega nadzora?
Da bi bilo vaše poslovanje še učinkovitejše in predvsem varnejše, vam v našem
podjetju ponujamo celovite rešitve na področju varnosti.

MEHANIKA

Vsak nadzor dostopa
se začne z mehanskimi
cilindri in ključi. Z
našimi cilindri pa vam
omogočamo še tako
zahtevne sisteme
zaklepanja.

INOVATIVNE
REŠITVE

........
Vsestranska varnostna
rešitev za profesionalno
in preprosto uporabo.
Optimalna varnost
in impresiven
dizajn!
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MEHATRONIKA

S sistemom
mehatroničnih ključavnic
vam omogočimo popoln in
učinkovit nadzor, ki brez
dragega in zamudnega
ožičevanja omogoča
prihranek časa in denarja.

AIR-KEY

Je trenutno najbolj
inovativna rešitev
na področju dostopa,
kjer s tehnologijo
NFC ali Bluetooth v
mobilnih telefonih
odpiramo vrata.

ON-LINE

Celovit sistem za upravljanje
in popoln nadzor nad spletnim
nadzorom dostopa, pravicami
dostopov obiskovalcev,
delovnim časom,
videonadzornim sistemom ter
mehanskim in mehatroničnim
sistemom zaklepanja.

Več kot varnost
OMARICE ZA UPRAVLJANJE S KLJUČI IN PREDMETI
Pametna izbira za organizacije različnih velikosti, ki imajo
v obtoku večje število ključev in/ali tudi predmetov, nad
katerimi želijo imeti pregled in nadzor. Glavni namen je
hramba na enem mestu in hkrati omogočanje dostopa do
njih le pooblaščenim osebam.

VARNOSTNI PREHODI
Uporabljajo se za nadzor dostopa
oseb v objekte ali površine. So
zanesljivi, hitri in preprosti za uporabo.
Dobro preizkušena krmilna tehnika z
lahkoto uravnava pretok ljudi tudi v
najbolj obremenjenih obdobjih dneva.

SVETOVANJE IN IZVEDBA
Naši strokovnjaki pri svojem delu sodelujejo tako rekoč z
vsemi gospodarskimi in javnimi ustanovami, ki uporabljajo
različne stopnje sistemov dostopa. Zaradi specifičnega
znanja in prepotrebnih izkušenj smo ustrezen sogovornik
ter pri projektih sodelujemo že v fazi nastajanja. Naša
največja prednost je, da se s stranko poistovetimo in
poizkusimo prepoznati problem, ga rešimo in na koncu
opravimo tudi kakovostno in strokovno montažo.
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MEHANIKA

Varnost na visokem nivoju
MCS ( PREMIUM PLUS)

Ta unikatna tehnologija
zaklepanja bazira na kombinaciji
dveh tehnologij. Magnetsko
in mehansko kodiranje nudita
rešitev tudi za najbolj kompleksne
in zahtevne potrebe zaklepanja
in varovanja. Nudita maksimalne
pravne, organizacijske, tehnične
in tehnološke ukrepe in pristope
v primeru nedovoljenega
kopiranja ključev.

4KSPLUS (PREMIUM)

S svojim izjemnim
obojestranskim ključem ta sistem
izstopa zaradi svojega unikatnega
patentiranega sistema delovanja
brez vzmetenja. Sistem je
odporen na vse vremenske
razmere in primeren za varovanje
kompleksnih dostopnih točk. Proti
nedovoljenemu kopiranju kjučev
so na voljo vrhunski pravni,
organizacijski in tehnični ukrepi.

ICS (NAPREDNI)

Ta sistem zaklepanja je še
posebej primeren za dobro
strukturirane sisteme
generalnega zaklepanja. S trdnim
povratnim ključem ICS zagotavlja
varnost in hkrati priročnost. Proti
nedovoljenemu kopiranju kjučev
so na voljo vrhunski pravni,
organizacijski in tehnični ukrepi.

1 2 3 4

Zaščiten
sistem
zaklepanja

EPS (STANDARDNI)
Premium plus
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Nezaščiten
sistem
zaklepanja

Premium

Napredni

Standardni

Osnovni

8

Ta dobro izpopolnjen sistem
zaklepanja izpolnjuje vse
potrebne zahteve modernih
varnostnih tehnologij. Nudi
trikratno dodatno zaščito
proti nedovoljenemu kopiranju
ključev, in sicer z vrhunskimi
pravnimi, organizacijskimi in
tehničnimi ukrepi.

MEHANIKA

Pregled sistema
Varnostni sistemi za sisteme generalnega ključa.

Kompleksnost sistemov generalnega ključa
Visoko kompleksni

MCS

4KS

ICS

EPS



Kompleksni



Operativno naravnani



Uporabniško naravnani



Standardi
Varnost zaklepanja EN-1303:2005

6

6

6

6

Odpornost na napad EN-1303:2005

2

2

2

2

Območja nevarnosti ENV-1627

4

4

4

-

Nivo upora ÖNORM B 535190

Wz 6

Wz 6

Wz 6

Wz 6

Požarna varnost EN-1634-1

90 min

90 min

90 min

90 min

C

C

C

C

VdS za sisteme generalnega ključa

B(+)

BZ(+)

BZ(+)

BZ(+)

VdS za razlikovanje ključev

B(+)

BZ(+)

BZ(+)

BZ(+)

SKG







-

BSI





-

-

Obojestransi ključ







-

Na voljo kot Combi-ključ









Protivlomna zaščita









Zaščita proti vrtanju









Vdolbinska zaščita









Modularni dizajn









Kompaktni dizajn

-

-





Profil ključa









Aktivne pozicije zaklepanja

8

12

13

6

Maksimalno dodatnih (pasivnih) zaklepnih pozicij

7

10

-

10

Odpornost na korozijo EN-1670
Certifikati

2

3

Karakteristike sistema

Varnost cilindra

Standard , možnost , v določenem obsegu 

1

2
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MEHATRONIKA

Mehatronske komponente
Inteligentno povečevanje vrednosti mehanskih sistemov zaklepanja.
Srce sistema je majhen mikročip (transponder), ki je vgrajen v mehanski ključ, kartico, obesek ali
poljubni medij. Vsak transponder je unikat in ga ni mogoče kopirati. Naknadna elektronska kontrola
pristopa s pomočjo transponderja omogoča enostavno in fleksibilno organizacijo pravic pristopa
in poveča varnost sistemov zaklepanja.

NEOMEJENA FLEKSIBILNOST
Zahvaljujoč kombinaciji mehanske in elektronske kontrole na enem
mediju, lahko ta medij uporabimo na čistih mehanskih sistemih ali
čistih elektronskih sistemih oziroma kombiniranih komponentah obeh
sistemov – en medij za vse.

ENOSTAVNA ORGANIZACIJA PRISTOPA
Enostavno upravljanje in programiranje omogoča fleksibilno in hitro
organiziranje pravice pristopa za medije v okviru sistema zaklepanja
glede na aktualne potrebe, po potrebi tudi s časovno omejitvijo. Izguba
ključa ni več problem – medij bo elektronsko izločen iz sistema.

SPOMIN DOGODKOV
Vsaka vrata, ki so opremljena z elektronsko komponento, imajo lasten
„spomin dogodkov”. Pozneje lahko preverjamo zgodovino vseh
pristopov, pa tudi poizkuse neupravičenih pristopov.

ENOSTAVNA INŠTALACIJA
Sistem je neodvisen od zunanjega napajanja. Kabliranje in predelava
vrat je zaradi tega nepotrebna.
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UPORABNIŠKI MEDIJI

PROGRAMSKA OPREMA

Na voljo v različnih
izvedbah: pametni
ključi, kartice, obeski,
zapestnice in nalepke.
Dodatne možnosti
potiska, personalizacije in
zaščite z različnimi
id - dodatki, ki vaši kartici
zagotavljajo primerno
zaščito in praktično
uporabo ter nošenje.

Načrt zaklepanja – z enim samim
programom obvladate celoten sistem
zaklepanja. S programsko opremo je
možno upravljati uporabnike, medije in
vratne komponente.
• Konfiguracija pravic
• Seznam vstopov
• Upravljanje z mediji
• Upravljanje s sistemom in z uporabniki
• Analiza podatkov o dogodkih

Wi-Fi
komponente

Mehatronske
„off-line”
komponente

Vstopni mediji

Programska
oprema
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AIRKEY

Digitalni ključ na
mobilnem telefonu
AirKey je varnostni produkt za zaklepanje vrat v notranjih in zunanjih prostorih.
Ta kontrola pristopa omogoča odpiranje vrat z mobilnim telefonom, ki podpira NFC
ali Bluetooth tehnologijo.

Nimate telefona, ki podpira NFC tehnologijo? Tudi
identifikacijski mediji (obeski, kartice, zapestnice ali
nalepke) so lahko ključ.

AirKey elektronski sistem zaklepanja
omogoči, da vaš mobilni telefon
postane ključ.
Avtorizacije in njihova veljavnost so vidne v brezplačni
aplikaciji, ki deluje preko spleta, dodatna programska
oprema pa ni potrebna. Preko aplikacije lahko odobrite
odpiranje AirKey komponent od koder koli.

AirKey elektronska kontrola pristopa je
idealna za:
• lastnike manjših in srednje velikih podjetij, ki želijo
preprost in varen sistem za nadzor dostopa za svoje
zaposlene;
• podjetja, ki imajo veliko razpršenih podružnic ali
opravljajo storitve na terenu;
• najemodajalce, ki ne želijo dajati fizičnih ključev
najemnikom ali za lastnike nepremičnin, ki gostijo
kratkoročne goste Airbnb in jim želijo na daljavo dodeliti
ključ in dostop do sobe, brez da bi morali fizično biti
doma ali predati fizični ključ;
• razpršene družinske člane, ki imajo dostop do
oddaljenega počitniškega doma ...

PREDNOSTI:
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�

Vaš mobilni telefon je vaš ključ.

�

Ključi/pooblastila se pošljejo preko interneta.

�

Brezplačna programska oprema.

�

Nastavljiv modularni cilinder.

�

NFC in Bluetooth povezava.

VARNOSTNI PREHODI IN OVIRE

Varnostni prehodi
HITRI PREHODI
Hitri varnostni prehodi pomagajo zmanjšati čakalne vrste in
izboljšati raven storitev. Komponente obsegajo senzorsko
nadzorovan prehod z avtomatiziranimi vrati v različnih izvedbah.
Takšni hitri prehodi oziroma kontrola pristopa omogoča nemoten
prehod, tudi z obilico prtljage ipd. Na voljo so številni privlačni dizajni
za eno ali več stez, ki skrbijo za nadzorovano kontrolo pristopa do
zgradb ali drugih prostorov.

VISOKE IN NIZKE VRTLJIVE ZAPORE
V objektih, ki zahtevajo nadzorovan dostop pooblaščenega osebja
na občutljiva območja, se odlično obnesejo varnostna vrtljiva
vrata. Vrtljiva vrata nadzirajo dostop zaposlenih in obiskovalcev
tudi v najbolj izrednih situacijah. Preizkušena tehnologija omogoča
udobno uporabo in je kos velikemu pretoku uporabnikov.
Vrtljive zapore so posebej primerne za zaščito ograde stavbe ali
vhodov. ‘End-point’ sistem zaklepanja preprečuje, da bi se ljudje
zataknili ali ujeli v vrata.

PLAČLJIVI PREHODI
Plačilna naprava z integrirano zaporo je enostavna za uporabo in
omogoča vračilo denarja. V zameno za plačilo majhne vstopnine,
lahko stranka prejme kupon za unovčenje pri nakupu v vaših
prodajalnah. Idealna rešitev za sanitarije na javnih mestih.

FUNKCIONALNOSTI IN PREDNOSTI VARNOSTNIH PREHODOV:
� Sestavljivi sistem z
osnovnimi in dodatnimi enotami,
ki omogočajo razširitev in
nadgradnje prehodov.
� Kompatibilnost z različnimi
sistemi elektronskega preverjanja
kartic, čipov ali kart, neposredno
na oviri + možnost kombinacije z

ročnimi scanerji in čitalci.
� Možnost določanja
avtorizacije, katera vrata bo odprla
določena kartica/vstopnica in v
katerem terminskem obdobju.
� Štetje obiskovalcev in analize
obiska.

� Nižji stroški fizičnega
varovanja.
�

Možnost plačljivih prehodov.

� Zvočni in/ali svetlobni alarm v
primeru neavtoriziranega prehoda.
� Primerno za velik pretok
uporabnikov.
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OMARICE ZA UPRAVLJANJE S KLJUČI IN PREDMETI

Varnost vaših ključev in predmetov,
prilagojena vašim potrebam
UPRAVLJANJE S KLJUČI
Ključi so eden od najpomembnejših sredstev vaše organizacije, saj omogočajo dostop v vaše prostore, zato je za
vas ključno, da imate upravljanje s ključi dobro organizirano. Elektronske omarice za upravljanje s ključi vam ta
proces poenostavijo, avtomatizirajo, zagotavljajo sledljivost in izločijo faktor človeških napak.
Zaščita vrat:
protivlomno steklo,
po naročilu možnost
avtomatske rolospustne pregrade

Narejeno v EU
Kamera
7'' LCD zaslon na
dotik (po naročilu
tudi velikost 10'')

RFID ali
biometrični
čitalec
Nadzorna plošča
z vgrajenim
dodatnim 24-urnim
napajanjem in
alarmom

Zasilna
ključavnica

Elektronske omarice za upravljanje s
ključi vam omogočajo:

• administrator lahko oddaljeno upravlja s profili
zaposlenih: določa pravice, časovne okvirje, dostop do
posameznih pozicij ipd.;

• zaposleni lahko odklepajo omarico s svojo IDkartico, na kateri je med drugim zapisano, do katerih
pozicij lahko dostopajo in v katerih časovnih okvirih;

• podatki o dostopu (uporabnik, čas prevzema, čas
vračila …) se shranijo in omogočajo natančen pregled
nad kroženjem predmetov v organizaciji;

• čitalnik na omarici podpira različne tehnologije in
ga je možno integrirati z vašim obstoječim sistemom
nadzora dostopa ali delovnega časa;

• trdno ohišje omarice zagotavlja protivlomno zaščito
tudi na nenadzorovanih mestih. Vgrajen alarmni sistem
opozarja na nepooblaščene dogodke v realnem času.

UPRAVLJANJE AVTOMOBILSKIH KLJUČEV
� Rešitev je namenjena organizacijam, ki imajo
službena vozila. Sistem lahko ob vrnitvi ključev in
prometnega dovoljenja zahteva vnos podatkov o
statusu vozila:

�

število prevoženih km,

�

stanje v posodi za gorivo,

� morebitne posebnosti vozila (okvara, potreben
servis, nivo čistoče) …

Možna je tudi vgradnja alkotesta in kamere, ki onemogoča izdajo ključev in prometnih dovoljen
osebam pod vplivom alkohola.
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UPRAVLJANJE S PREDMETI
Rešitev za varno in nadzorovano shranjevanje različnih, za vaše delovanje pomembnih predmetov, ki je zasnovana
na temelju depozitnih škatel – sefov. Posamezne predmete lahko označimo s posebnimi RFID nalepkami za lažjo
identifikacijo ali pa se depozitne škatle opremi s senzorji teže za prepoznavanje prisotnosti predmetov.

Idealno za shranjevanje predmetov:
•

mobilni telefoni,

•

prenosni računalniki in tablični računalniki,

•

trdi diski,

•

dokumenti,

•

blagajne,

•

orožje,

•

drugi pomembni predmeti, orodja.

Depozitne škatle se lahko opremi s telefonskimi in
tabličnimi polnilniki, ki omogočajo hranjenje, zaščito
in polnjenje baterij.

UPRAVLJANJE S KLJUČI IN PREDMETI
Po vaših željah lahko sestavimo kombinacijo modulov, npr. omarica za ključe + omarica za predmete in tako
zagotovimo optimalno rešitev za vašo organizacijo.
Z različnimi programskimi moduli 'upravljanje s časom', 'rezervacija', 'upravljanje voznega parka' in 'upravljanje
za zunanje objekte ali ključe' bo večina vaših organizacijskih problemov rešena.
Kot kompakten sistem vse-v-enem, vam rešitev omogoča enostaven pregled, upravljanje in nadzor za vas
pomembnih ključev in predmetov.
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Rešitve na področju IDentifikacije:
RFID

NFC

Dodatki za kartice

Tiskalniki kartic

Kartice in mediji

Izdelava in potisk kartic

€320

Potiskani ovratni trakovi

Zapestnice

Imenske priponke

Označevanje izdelkov

ID Shop, d. o. o.
Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 500 40 50 E: info@idshop.si W: www.idshop.si
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