
blueSmart

Nowa generacja elektronicznej kontroli dostępu

technika
drzwiowa
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Elektroniczny system dostępu blueSmart firmy Winkhaus to nowa generacja elektronicznej 

kontroli dostępu. Umożliwia on centralne sterowanie kompleksowych systemów klucza oraz 

zdalne przesyłanie danych. Wysoki komfort obsługi oraz krótki czas amortyzacji to kolejne 

atuty tej nowatorskiej technologii, która oferuje rozwiązania do różnej wielkości obiektów.

Indywidualne prawa dostępu

Administrowanie odbywa się za pomocą cen-

tralnego komputera, który każdemu pracowni-

kowi przydziela indywidualne prawa dostępu 

do określonych pomieszczeń w określonym 

czasie. System dostępu skojarzony jest z  

oprogramowaniem Winkhaus blueControl 

Professional, który przejrzyście odzwierciedla  

wszelkie aktualne zmiany w organizacji dostę-

pu. Osobne programowanie poszczególnych 

wkładek w danym obiekcie nie jest już ko-

nieczne. Z elektroniczną kontrolą dostępu 

można połączyć również istniejące już sys- 

temy, jak np. rejestracja czasu pracy, instalacje 

alarmowe oraz system zarządzający energią.

Komunikacja w nowym stylu

Elektroniczne komponenty instalacji komu-

nikują się między sobą za pomocą wirtualnej 

sieci. Wymiana danych wewnątrz systemu 

następuje bezprzewodowo i niepostrzeżenie 

w ramach normalnego użytkowania klucza. 

Klucz wyposażony w sprawnie działający 

chip oprócz zaprogramowanych danych 

dostępowych zapisuje również dane, które 

sczytuje z komponentów drzwiowych i prze-

kazuje je innym wkładkom. Takie „wirusowe” 

przekazywanie danych umożliwia niezwykle 

szybkie rozprzestrzenianie się informacji.

 

Elektroniczna kontrola dostępu.
Inteligentne zarządzanie budynkami.

Winkhaus blueSmart

Czytnik blueSmart

+ elektroniczny system  

   wkładek otwieranych kluczem

+ wygoda systemu online w  

   cenie systemu offline‘owego

+ stworzony w sieci technologii  

   bezprzewodowej

+ „wirusowe” rozprzestrzenia- 

   nie się informacji w systemie

+ praktyczne i szybkie  

   wprowadzanie zmian

Winkhaus Plus

Klucz blueSmartWkładka blueSmart
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WEJŚCIE

Administrator systemu

ADMIN

Klucz pracownika

Pan Nowak

01ADMIN

WEJŚCIE

01

Klucz blueSmart pana Nowaka został przez admi-

nistratora systemu odpowiednio zaprogramowa-

ny i połączony z systemem.

01. Przy centralnym czytniku pan Nowak aktualizuje 

swoje prawa dostępu na dany dzień.

02. Jednocześnie na serwerze zapisywane są dane 

klucza i elektronicznych wkładek używanych dnia 

poprzedniego.

03. Pan Nowak ma teraz dostęp do wszystkich przy-

pisanych mu w danym dniu pomieszczeń.

04. Pan Nowak może teraz swobodnie poruszać się 

w udostępnionych mu pomieszczeniach do mo-

mentu upływu czasu praw dostępu.

05. Pan Nowak kończy dzień pracy i opuszcza budy-

nek.

DOOR 1

DOOR 2

DOOR 3
ADMIN

WEJŚCIE 24 h
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Jak działa taki system ?

Indywidualne prawa dostępu zapisywane są przez system w czytniku centralnym.

Klucz blueSmart każdego wchodzącego do pracy pracownika w kontakcie z centralnym czytnikiem 

otrzymuje komunikat o aktualnych prawach dostępowych na kolejne 24 godziny. W ten sam szybki 

sposób przekazywany może być komunikat o nowych uprawnieniach dostępowych lub o blokadach.

Informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu, jak np. poziom naładowania baterii 

poszczególnych wkładek zapisywane są na serwerze centralnym.

24 h

ADMIN 01

03

01 02
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Blokada dostępu –
bezprzewodowa komunikacja za pomocą klucza

Jak to działa ?

Klucze pracowników wykorzystywane są w ramach systemu jako nośniki komunikatów o in-

dywidualnych prawach dostępowych lub o zmianach w profilu danego użytkownika. Dane za-

pisane w kluczu pracownika przekazywane są podczas otwierania drzwi do poszczególnych 

wkładek. Dzięki temu dane mogą rozprzestrzeniać się za pomocą sieci bezprzewodowej po 

całym budynku bez konieczności programowania poszczególnych wkładek. Dzięki komunika-

tom zwrotnym do systemu administrator rozpoznaje, czy polecenie blokady zostało odpowie-

dnio przekazane dalej.

03

ADMIN

01

04

02

DOOR 3

DOOR 1

DOOR 2DOOR 3

DOOR 1

DOOR 2

DOOR 4
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DOOR 1

DOOR 2

DOOR 3

Administrator systemu

ADMIN

Pracownicy, którzy otwierają te 

same drzwi

Zgubiony!
Nie ma

problemu!

WEJŚCIE

WEJŚCIE

ADMIN

Klucz pracownika

Pan Kowalski

DOOR 3

DOOR 1

DOOR 2

Pan Kowalski zgłasza do administratora systemu, 

że zgubił swój klucz, którego termin ważności  

jeszcze nie upłynął. 

01. Administrator blokuje zgubiony klucz i przypisa-

ne mu uprawnienia dostępowe w systemie.

02. Komunikat o blokadzie klucza dociera do odpo-

wiednich wkładek dzięki kluczom innych pracow-

ników, którzy otwierają te same drzwi.

03. W kontakcie z czytnikiem ich klucze otrzymują ko-

munikat o blokadzie i przenoszą go na wkładki. 

Dzieje się to niepostrzeżenie, w tle.

04. Klucze przenoszą teraz komunikat o blokadzie na 

poszczególne wkładki w budynku. Również ten 

proces dzieje się niepostrzeżenie, w tle.

05. Dzięki komunikatom zwrotnym przekazywanym do systemu 

przez wkładki i klucze administrator rozpoznaje, że uprawnie-

nia dostępowe zgubionego klucza zostały zablokowane.

ADMIN

DOOR 3

DOOR 1

DOOR 2

DRZWI 1

DRZWI 2

DRZWI 3

DRZWI 4

DRZWI 1

DRZWI 2

DRZWI 3

DRZWI 4

DOOR 3

DOOR 1

DOOR 2DOOR 3

DOOR 1

DOOR 2

DOOR 4
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Blokada dostępu –
„wirusowe” rozpowszechnianie się informacji

Jak to działa ?

Komunikat o blokadzie, który jak najszybciej musi dotrzeć do wszystkich drzwi, przekazywany 

jest do centralnego czytnika, z którego korzystają wszyscy pracownicy. Ci z kolei, otwierając 

drzwi, przekazują komunikat poszczególnym wkładkom. Gdy drzwi te otwiera następnie inny 

pracownik, komunikat o blokadzie przekazywany jest z wkładki do jego klucza. Taki sposób 

przenoszenia informacji nazywamy wirusowym – ponieważ czytnik centralny jest tu wpraw-

dzie punktem wyjścia dla informacji, jednak jej rozpowszechnianie odbywa się dodatkowo za 

pośrednictwem każdej następnej wkładki, do której dany komunikat dotarł.
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Klucz generalny

DOOR 1

DOOR 2

DOOR 3

Zgubiony!

WEJŚCIE

WEJŚCIE

ADMIN

Administrator systemuPracownicy, którzy otwierają te 
same drzwi

Dyrektor

Pan Matysiak

ADMIN ADMIN

DOOR 1

DOOR 2

DOOR 3

Administrator otrzymuje wiadomość, że zaginął 

klucz generalny. Komunikat o blokadzie musi jak 

najszybciej dotrzeć do wszystkich drzwi. 

01. Administrator za pośrednictwem systemu przekazuje  

komunikat o blokadzie klucza do centralnego czytnika.  

Czytnik przekazuje go następnie wszystkim pracownikom.

02. Klucz każdego pracownika w kontakcie z czytni-

kiem otrzymuje komunikat o blokadzie.

03. Klucz przekazuje komunikat każdej wkładce  

otwieranych drzwi.

04. Wkładka przekazuje komunikat innym kluczom, 

które następnie przenoszą go na kolejne otwie-

rane drzwi.

05. Liczba nośników komunikatów szybko zwielokrotnia się. 

Dzięki komunikatom zwrotnym przekazywanym do syste-

mu administrator rozpoznaje blokadę klucza generalnego.

WEJŚCIE

ADMIN

DOOR 1

DOOR 2

DOOR 3
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