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e.l.sy.
Sistem elektronik kyçjeje për kërkesat e sigurisë më të lartë

Sistemi elektronik, i sigurisë së lartë, për mbylljen 
e kontenierëve.
Kontenierët e dokumenteve dhe të transportimit 
të të dhënave janë të siguruar kur janë të mbyllur 
me çelës. 
Sistemi i ri i çelësit elektronik e.l.sy. që ofrohet 
nga REISSWOLF Albania mundëson një mbrojtje 
inteligjente të të dhënave dhe një garanci 
maksimale  sigurie për të dhënat me një 
ndjeshmëri të lartë të kompanisë.

Më shumë siguri nga mbrojtja 
inteligjente e të dhënave
Me e.l.sy. çdo kontenier kthehet në një kontenier 
të gjeneratës së ardhshme.
Funksionet e e.l.sy., si psh: përcaktimi i 
vendndodhjes së kontenierit, regjistrimi i të gjitha 
veprimeve, apo përcaktimi i të drejtave, sigurojnë 
një mbrojtje inteligjente të të dhënave dhe, 
rrjedhimisht, siguri tejet të lartë.

Risi teknologjike
Teknologjia e re e bëri  e.l.sy. një risi në vetvete 
për të gjithë sektorin e shkatërrimit të 
dokumenteve dhe të të dhënave konfidenciale. U 
desh më shumë se 1 vit që e.l.sy. të zhvillohej 
dhe të testohej sipas kërkesave të klientëve, për 
sigurinë e dokumenteve të rëndësisë së veçantë.

Karakteristikat e veçanta

> Kartë çip RFID në vend të çelësave 
> Të drejta individuale mbylljeje
> Regjistrim automatik i veprimeve 
> Gjurmim i kontenierit
> Shtesa të përshkallëzuara të sistemit

Humbi karta?
Asnjë problem, shikoni videon te: 
www.reisswolf.al/elsy



Mbrojtje e përmirësuar ndaj hapjes së pa 
autorizuar nëpërmjet të drejtave individuale të 
mbylljes
Falë përcaktimit të të drejtave të aksesit sipas 
kërkesës së klientit, kontenierët  janë më mirë të 
mbrojtur nga akseset e paautorizuara, kudo që të 
ndodhet kontenieri

Nuk ka rrezik në rast se ju humbet çelësi 
Kontenierët hapen me kartat çip të aksesit RFID. 
Secila nga këto karta përmban një pafundësi kodesh 
të pagabueshme, si rrjedhim është unike. Në rast se 
humbet karta, ne mund ta fshijmë dhe ta 
zëvendësojmë me një kartë të re, në çdo kohë.

Përdorimi më i lehtë
Kartat çip janë shumë të forta dhe mund të lexohen 
nga të gjitha drejtimet. 
Një funksion automatik e mbyll kontenierin sapo atij 
i vendoset kapaku, si rrjedhim, mbyllja me çelës 
nuk mund të harrohet.

e.l.sy.
Avantazhet

Kontroll i plotë në çdo kohë nëpërmjet...
> gjurmimit të kontenierit, 
> regjistrimit kohor të veprimeve me 
kontenierin (hapje-mbyllje),
> dhe vlerësim statistikor të përdorimit të 
kontenierit.

Gjurmimi kohor i kontenierit

REISSWOLF

Vendosja te klienti

Marrja 
nga klienti

Mbërritja në REISSWOLF

Zbrazja për shkatërrim
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Alarmi i kapakut
Alarmi aktivizihohet kur kapaku qëndron hapur 
shumë gjatë (përcaktohet) ose nuk është mbyllur 
mirë.
Shtesa sistemi të përshkallëzuara 
individualisht
> Më shumë siguri nëpërmjet mbikqyrjes të 
vendodhjes.
Mbikqyrja e vendodhjes për secilin kontenierë 
garanton edhe më shumë siguri. Në rast 
zhvendosjeje të paautorizuar të një kontenieri 
të kontrolluar, një alarm aktivizohet menjëherë.
> Automatizimi i proceseve

Regjistrim i automatizuar i hyrjes dhe daljes 
së kontenierit në ambientet e klientit dhe të 
REISSWOLF.

Avantazhe të tjera

REISSWOLF Albania
Rr. Dhaskal Tod’hri,
Godina 33, 1051
Kashar, Tiranë, Shqipëri.
Tel.: +355696050650
E-mail: info@reisswolf.al
Web: www.reisswolf.al

Ndjeshmëria ndaj përdoruesit
Duke regjistruar çdo veprim, bëhet e 
kuptueshme se me çipin e cilës kartë 
hapet një kontenierë dhe kur. 
Gjithashtu, çdo alarm dhe regjistrim 
kohor ruhet në brendësi.




