
e-Smart-
lukitusjärjestelmä

Prosella Scandinavian Oy



e-Smart =
älykkäitä koodi-
ja RFID-lukkoja

Lukkoihin on saatavilla 
erilaisia etu- ja takaosia 
käyttötarpeen mukaan:

- RFID

- RFID + koodi

- Takalukittuva telki

- Jousitelki

- Paristokäyttö

- Jatkuva virransyöttö

- Piilolukko

- E-paperinäyttö

Takalukittuva telki Jousitelki

ZP100 ZP200 PT300 SL300

FX200



e-Smart –
järjestelmän edut

- Helppokäyttöinen

- Kestävä polykarbonaattirakenne

- Räätälöitävissä monenlaisiin 
käyttötarpeisiin

- Mahdollistaa reaaliaikaisen 
kulunvalvonnan

- Integroitavissa muihin järjestelmiin

- Lukot itsenäisesti toimivia yksiköitä

- Lukot jatkavat toimimistaan normaalisti 
myös sähkö- ja tietoverkkokatkon 
aikana

- Yhdellä lukolla voi olla monta käyttäjää, 
ja yhdellä käyttäjällä monta kaappia

- Lukolle voi asettaa viikkokalenterista 
esim. aika-aukaisun ja muita toimintoja

- Kaapin käyttöä voi aikarajoittaa

- Varavirran syöttömahdollisuus

- Helppo asentaa vanhan lukon tilalle

Etähallintajärjestelmän edut

- Reaaliaikainen varausten seuranta

- Paristojen varauksen seuranta

- Kaappien etäohjaus (esim. avaus, 
sulku, estot)

- Lukon asetusten muokkaaminen 
etänä

- Lukkojen kulunvalvontatiedot etänä

- Murtohälytykset

- Lukkojen tietoliikenne pysyy 
lähiverkossa, asiakkaan hallussa

- Ei tarvitse yhteyttä julkiseen 
internetiin

- Käyttämättömien lukkojen listaus

- Voidaan rajoittaa varauksien määrää 
myös pankki, -bussi –ja 
kirjastokorteilta

- Tunnisteelta voidaan tarkistaa mikä 
kaappi on lukittuna



Käyttötilat

Lukot voidaan asentaa toimimaan erilaisiin 
tiloihin:

- CSN, jossa lukko voidaan avata kaikilla 
yleisimmillä RFID-korteilla. Tällaisia ovat 
esimerkiksi useimmat pankki-, bussi- ja 
kirjastokortit. Tätä käytetään esimerkiksi 
kassisäilytyksessä.

- Standard, jossa lukko avataan määritetyllä 
RFID-kortilla tai –tagilla. Kortilla tai tagilla on 
oltava muisti. Tämä asetus on käytössä usein 
esimerkiksi toimistorakennuksissa.



CSN

Lukee vain kortin sarjanumeron

Standard

Kirjoittaa ja lukee kortin muistia

Käyttötilat – mm. nämä kortit 
ja tagit käyvät

Lukot tukevat yleisintä Mifare 13,56 MHz -
standardia



Käyttötilat

Lukot voidaan asentaa toimimaan erilaisiin tiloihin:

- Free assign mode, vapaavalintatila, jossa käyttäjä voi valita vapaasti kaapin 
tietystä ryhmästä. Käyttäjällä voi olla oikeus varata yhdestä viiteen kaappia 
samanaikaisesti.

- Assigned mode, henkilökohtainen tila, jossa käyttäjälle annetaan käyttöoikeus 
tiettyyn kaappiin. Yhdellä käyttäjällä voi olla oikeus useaan kaappiin, ja jopa 30 
käyttäjällä voi olla käyttöoikeus samaan kaappiin.



Käyttötilat

Free assign mode Assigned mode

CSN
Lukkoa voi käyttää kaikilla 
yleisimmillä RFID-korteilla 

vapaasti.

Lukkoa voi käyttää kaikilla 
yleisimmillä RFID-korteilla sen 

jälkeen, kun lukolle on ohjelmoitu 
ko. kortti käyttäen User add, -

Master 1 –korttia tai 
vaihtoehtoisesti käyttäen 

etähallintaa.

Standard

Lukko avataan määritetyllä RFID-
kortilla tai –tagilla. Kortilla tai 

tagilla on oltava muisti, ja sille on 
voitava kirjoittaa. Käyttäjä voi 
vapaasti valita kaapin tietystä 
ryhmästä. Käyttäjällä voi olla 

yhtäaikaisesti oikeus enintään 
viiteen kaappiin.

Lukko avataan määritetyllä RFID-
kortilla tai –tagilla. Kortilla tai 

tagilla on oltava muisti, ja sille on 
voitava kirjoittaa. Käyttäjälle 

voidaan asettaa jopa viisi kaappia.



Skaalautuvuus



Hallintakortit

Masterkortit

Master 1 kortti avaa lukon ja 
poistaa käyttäjän tunnisteen. 
Voidaan myös opettaa tunnisteita 
lukolle. ”nollauskortti”

Master 2 kortti avaa ja sulkee 
lukon poistamatta tunnistetta. 
”kurkistuskortti”

Kulunhallinta ja lukon tiedot

Audit trail kortilla lukolta 
voidaan hakea 150 viimeistä 
tapahtumaa. Kortti kerää mm. 
Kortin numeron, tapahtuman 
tyypin (avaus/sulku), 
kellonajan, käyttäjän…

Lock Info kortilla lukoilta 
voidaan kerätä esim. lukon 
numeron, paristojen tilan, 
ohjelmistoversion jne. Yhdelle 
kortille voidaan kerätä 40 lukon 
tiedot.

Käyttäjän lisäys

User add kortilla lukolle 
lisätään tunnisteita ilman, 
että aiempia tunnisteita 
poistetaan lukolta.

Prosellan työkalut.

Key card sarjoittaa lukot ja 
sen avulla tehdään muut 
hallintakortit.

Setup card on 
ohjelmointikortti, jolla 
viedään lukolle tiedot miten 
se halutaan toimimaan.

E-Smart-lukitusjärjestelmässä on kahdenlaisia kortteja: 
käyttäjäkortteja (user card) ja järjestelmäkortteja (system
card). Järjestelmäkorteilla ohjataan lukkojen toimintaa. 

Järjestelmäkortteja on erilaista, ja niillä on kullakin omat, 
yksilölliset toimintonsa. 

Huoltokortti

Maintenance kortilla lukolle 
voidaan viedä useita 
toimintoja/asetuksia ilman, 
että lukon numerointi 
muuttuu (esim. aika, 
Master-kortit, 
automaattiaukaisut jne)



Etähallintajärjestelmä



Etähallintajärjestelmä

- Kaappien varaustilanne voidaan tarkistaa reaaliaikaisesti

- Käyttäjänimet saa halutessaan näkyviin kaappikarttaan

Reaaliaikainen varausten seuranta



Etähallintajärjestelmä
- Kun lukon paristojen varaustaso laskee liiaksi, 

hälyttää etähallinta tästä heti

- Kaikkien lukkojen paristotilanne on helppo 
tarkistaa yhdellä silmäyksellä, eikä kaapeilla 
tarvitse käydä tarkistamassa turhaan 

- Varaustasoa, jossa järjestelmä hälyttää, voidaan 
muuttaa. Oletuksena 20 %

Paristojen varauksen seuranta



Etähallintajärjestelmä

- Lukot voi sekä avata että lukita etänä

- Lukkoja voi hallita joko yksittäin tai 
ryhmänä: esim. kaikki yhden ryhmän kaapit 
voi avata yhdellä napin painalluksella

- Kaapin käytön voi myös estää täysin

Kaappien etäohjaus (esim. avaus, sulku, estot)



Etähallintajärjestelmä

- Lukkojen asetuksia voidaan 
muuttaa etänä ilman, että lukon 
luokse tarvitsee mennä

- Näin voidaan hallita mm. 

- lukon käyttötilaa 

- ääni- ja valoilmaisimia

- aika-aukaisua jne.

Lukon asetusten muokkaaminen etänä



Etähallintajärjestelmä

- Lukoilta voidaan hakea kulunvalvontatiedot

- Tiedot voidaan hakea kaikilta lukoilta kerralla tai vain tietyiltä / tietyltä 
luko(i)lta

- Historia näyttää aikaleiman, lukon rakennuksen ja ryhmän, tunnisteen tiedot, 
käyttäjän nimen, tehdyn toimenpiteen, paristotason ja käytetyn kortin 
(käyttäjä, master..)

Lukkojen kulunvalvontatiedot etänä



Etähallintajärjestelmä

- Lukko lähettää hälytyksen etähallintaan, jos sitä yritetään avata väkisin ilman 
avaintunnistetta

- Lukko näkyy tällöin punaisena etähallintapaneelissa

Murtohälytys



Etähallintajärjestelmä

- Lukkojen tietoliikenne pysyy sisäverkossa, asiakkaan hallussa

- Järjestelmä ei tarvitse yhteyttä julkiseen internetiin

Lukkojen tietoliikenne



Etähallintajärjestelmä

- Lukkojen käyttöhistoriaa voidaan 
seurata etänä niin, että 
käyttämättömät lukot nousevat 
listaukseen

- Seuraavia parametreja voidaan 
muuttaa:

- Kuinka kauan lukko on ollut 
käyttämättä (unused until) 

- Haku tietystä kaappiryhmästä tai 
kaikki kaappiryhmät

Käyttämättömien lukkojen listaus
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