
 הגנו על מרכז
 הנתונים שלכם עם
Aperio® KS100



עד כמה הנתונים שלכם מאובטחים?

בנוסף לדרישות המסחריות הנוגעות להגנה על הנתונים, חברות 

מחויבות גם מבחינה משפטית לבקרה על זהות האנשים שיש 

להם גישה למידע.

מתקני אירוח )קולוקציה( ומרכזי נתונים חיצוניים עשויים להפוך 

את ניהול הגישה הפיזית לשרתים ולנתונים למאתגר אף יותר.

ASSA ABLOY שמה לה למטרה לאבטח את מרכזי הנתונים 

 Aperio KS100 Server Cabinet Lock שלכם ופיתחה את

להגנה על ארונות ומגירות שרתים ומתן מענה לתקנות ולתקנים 

הנוגעים להגנה על הנתונים.

תאימות
הבטחת תאימות

למחויבויות ההגנה על נתונים

ניטור משופר
 מתן גישה למשתמשים מורשים,

מעקב יומן אירועים, ניטור בזמן אמת

מצב נעילה
פתיחה, נעילה, פתיחה זמנית

אספקת כוח
פתרון הפועל על סוללות

כרטיסי גישה
 )RFID( ניתן לשימוש בכרטיסי קרבה

הקיימים בארגון הפועלים בתדר גבוה*

{nokey} {rfid}
בניגוד למפתחות מכניים 

שאינם מאפשרים ניטור-בקרת 

גישה אלקטרונית מאפשרת 

ניטור ובקרה

Aperio
KS100 

הגנה היקפית

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



ניהול קל
כל התקני Aperio משתלבים במערכת 

בקרת הכניסה הקיימת עם אותם 
כרטיסי גישה בארגון ומאפשרים מעקב 
ובקרה על הגישה לחדרים ולנתונים - 

ברמה של מי, מתי ואיך

מגירות וארונות שרתים
 Aperio KS100 - מספק בקרת גישה 

בזמן אמת

כניסה לחדר השרתים
הידיות והצילינדרים של Aperio המיועדים לאבטחת דלתות 
בסיכון נמוך עד בינוני, מספקים בקרת גישה בזמן אמת אמת

דלת כניסה חיצונית
מנעול Aperio לדלתות ביטחון עם בקרת גישה בזמן אמת מספק 

רמת אבטחה גבוהה, בקרה בזמן אמת ודיווח על מצב הדלת

בקרת גישה אלחוטית למרכזי נתונים

Aperio KS100 מספק הגנה על הנתונים, גם במרכזי נתונים 
משותפים. הפתרון מורכב מידית נעילה לארון הפועלת על 

סוללה ומתחברת למערכת בקרת הכניסה האלקטרונית 

באמצעות רכזת תקשורת, KS100 מבטל את הצורך לחווט את 

ארון השרתים. קל להתקין אותו והוא מציע מעקב יומן אירועים 

מלא, כך שאתם יכולים לדעת בדיוק מי ניגש לשרת ומתי.

יתרון נוסף הוא שניתן להשתמש ב - KS100 עם כרטיסי הגישה 

הקיימים המשמשים לפתיחת דלתות מבוקרות בארגון כך 

שניתן להוסיף בקרה על ארונות הדורשים הגנה ללא העלות 

הנוספת הכרוכה בהקצאת כרטיסי גישה חדשים.

רכזת תקשורת
 מקשרת עד 16 יחידות Aperio למערכת בקרת 

גישה אלקטרונית בטווח של עד 25 מטרים

  דלת מקוונת 
תקשורת אלחוטית ללא צורך בשינוי תשתיות בדלתות:

 עם המנעולים, והצילינדרים או הידיות של Aperio הפועלים 
על סוללה, תוכלו להוסיף בקלות דלתות נוספות למערכת 

בקרת הכניסה האלקטרונית הקיימת

ארון שרתים 
 עם Aperio KS100 )הפועל על סוללה( ניתן להוסיף 

 ארונות, תאים ומגירות שרתים למערכת בקרת 
הכניסה האלקטרונית  הקיימת

מערכת בקרת כניסה 

 דלת כניסה מאובטחת
בתקשורת קווית  

התמונות להמחשה בלבד
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The ASSA ABLOY Group is the global 
leader in access solutions. Every day, 
we help people feel safe, secure and 
experience a more open world.


