
Kies voor
sleutelveiligheid!

Het Security Asset Manager (SAM) 
sleutelbeheersysteem biedt u 

volledige sleutelcontrole.

Dé oplossing voor een professioneel sleutelbeheer!

Sleutelpositie in SAM

Onnodig veel tijd besteden aan het

zoeken van verdwenen sleutels, of

erger nog... diefstal zonder braak-

schade!?

Dit behoort tot het verleden met het

SAM sleutelbeheersysteem dat zijn

werking in de praktijk reeds volop

heeft bewezen.

De SAM is een veilige sleutelkast die

zeer eenvoudig te bedienen is met

pincode, kaartlezer of biometrische

lezer (vinger-, hand- of IRIS-scan).

Alleen wanneer geautoriseerde 

personen zich aanmelden wordt de

betreffende sleutel(bos) vrijgegeven.

De bijgeleverde webbased software

bepaalt wie welke sleutel(bos) wel

of niet mag gebruiken en wanneer

deze weer moet zijn ingeleverd. Alle 

sleutelgebruik wordt geregistreerd.

Het SAM sleutelbeheer-

systeem wordt in 

verschillende bedrijven en 

organisaties toegepast:

• politiekorpsen

• ministeries 

• gemeenten

• zorginstellingen

• ziekenhuizen

• onderwijsinstellingen

• industrie 

• banken

• casino’s

• hotels

• transport 

• logistiek

• beveiliging

• facilitair

• penitentiaire inrichtingen

De sleutelposities in de SAM worden gevormd door een
hoogwaardige sleutelcilinder, waarin een contactsleutel
wordt vergrendeld door deze een kwartslag te draaien.
Aan de contactsleutel worden uw vitale sleutels bevestigd
met een speciale volledig te sluiten roestvrijstalen sleutel-
ring. Doordat alle kwetsbare techniek in de sleutelkast zit,
kan een absoluut storingsvrije werking van de 
sleutelposities worden gegarandeerd.

SAM 32 
met lexan deur



De SAM kan worden
geopend met een pincode
of een kaart/badge van 
uw eigen toegangscontrole-
systeem en wordt standaard
geleverd met een trans-
parante lexan deur, zodat
gebruikers in één oogopslag
kunnen zien of sleutels 
aanwezig zijn.

Na het openen van de SAM
gaan er lampjes branden
naast de sleutelposities
waaruit men een sleutel(bos)
mag uitnemen of terug-
plaatsen.
Alle sleuteltransacties 
worden geregistreerd en
kunnen met behulp van 
de bijgeleverde software
in rapporten worden vastge-
legd. Aan de SAM zijn ook
volledig geïntegreerde 
lockers te koppelen, zodat
het gebruik van voorwerpen
uit deze lockers ook kan
worden geregistreerd.

Overige specificaties:

De SAM wordt geleverd met de nieuwe Global Facilities Management System
(GFMS) Internet Protocol (IP)-gestuurde webbased software. Deze software kan
draaien op een standalone PC, of een PC-client in een netwerk en maakt het
mogelijk om:
• Berichten op maat via emails of tektstberichten te laten ontvangen wanneer

het systeem zich in een vooraf bepaalde situatie bevindt (alarm, deur staat
open, sleutel te laat teruggebracht etc).

• Voortdurende en naadloze synchronisatie plaats te laten vinden tussen
bestaande HRM of toegangscontrolesystemen met het GFMS.

• U ervan te verzekeren, dat werknemers hun sleutels/voorwerpen hebben gere-
tourneerd voordat zij het gebouw verlaten via het GFMS Exit Control Device.

• Op een efficiënte manier overzicht te hebben en het beheer van het systeem
te kunnen delegeren naar kleinere samenhangende groepen medewerkers.

• Een real-time inzicht te hebben mbt de uitgifte van c.q. het retourneren van
sleutels en in real-time te kunnen programmeren.

• Via uw PC-client meerdere SAM’s in het netwerk te kunnen programmeren en
monitoren.

• Alarmen te laten uitzetten of sleutels/voorwerpen op afstand te kunnen vrijgeven/
reserveren via een op het netwerk aangesloten handheld/mobiele telefoon.

Het assortiment van  de Security Asset Manager (kortweg SAM) bestaat uit
metalen sleutelkasten met 8-16-32-64 of 96 vergrendelde sleutelposities. Door
het bijplaatsen van ’slave-kasten’ kan de capaciteit worden vergroot. Ook alle
tussenliggende aantallen met een veelvoud van 8 zijn leverbaar.

• Maten SAM-sleutelkasten
SAM   8: h x b x d = 33 x 25 x 15 cm
SAM 16: h x b x d = 46 x 46 x 15 cm
SAM 32: h x b x d = 67 x 46 x 15 cm
SAM 64: h x b x d = 71 x 71 x 15 cm
SAM 96: h x b x d = 91 x 71 x 15 cm

• Leverbaar met gesloten metalen deur of transparante lexan deur.
• Leverbaar met cardsleeves voor toegangs- of tankpassen.
• Eigen cilinders kunnen in de kast worden geplaatst voor b.v. moedersleutels.
• SAM’s kunnen worden gekoppeld aan geïntegreerd werkende lockers.
• Groot aantal in te voeren gebruikers.
• Ingebouwde noodstroomaccu ivm stroomuitval.
• Sleutels kunnen op naam van een gebruiker worden gereserveerd.
• Diverse alarmen instelbaar (inbraak, deur open, sleutel niet op tijd terug etc).
• Webbased software werkt met Apache Server en MySQL-database.
• Uitgebreide rapportagemogelijkheden van sleutelgebruik.
• Webbased software werkt met MySQL-database en XML protocol.
• Communicatie-interfaces: ethernet-netwerk, direct connect via netwerk, wireless.
• Systeemvereisten: Windows 2000, XP Pro, Server 2000/2003, minimaal 1 GB

harddisk installatieruimte, 256 Mb RAM, CD-rom drive, netwerkkaart.

Lockers

Creditcard-slot

Hardstalen en flexibele 
draadstalen ringen

Serienummers roest-
vrijstalen sleutelringen

Sluitgereedschap 
hardstalen sleutelringen

Felsgereedschap 
hardstalen sleutelringen

Snijgereedschap 
hardstalen sleutelringen

Sam 8 - 16 - 32 - 64 en
96 met gesloten deuren

Dé oplossing voor een professioneel sleutelbeheer!

www.sleutelbeheersystemen.nl en www.keyring.nl

Voor meer informatie over deze en andere sleutelbeheeroplossingen:

Top Naeffstraat 20 

Postbus 366, 4200 AJ Gorinchem (NL)

Tel +31 (0)183 64 88 51

Fax +31 (0)183 62 93 83

info@sleutelbeheersystemen.nl


