PERFORMER

RUKO SOFTWARE TIL STYRING AF NØGLER

Alle Ruko låsesystemer kan administreres i Performer, det gælder
både elektroniske låsesystemer som CLIQ og mekaniske låsesystemer. Administrationen foretages enten ved hjælp af Ruko Security
Master (hos forhandler) eller ved at man selv indtaster låsesystemet
direkte i Performer i “Create system”.
Licenser
Standard licens
Performer leveres fra start med denne type licens.
Kan håndtere 1 låsesystem og det er ikke muligt selv
indtaste et nyt system direkte i Performer.

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev

Tel: 44 54 44 54
E-mail: ruko@ruko.dk
www.ruko.dk

Licens til max. 5 låsesystemer og “Create system”
Med denne licens kan Performer håndtere 1-5 låsesystemer. Det er
muligt for systemadministrator at indtaste systemer direkte i Performer.
Licens til over 5 låsesystemer og “Create system”
Med denne licens kan Performer håndtere ubegrænset antal låsesystemer. Det er muligt for systemadministrator at indtaste systemer
direkte i Performer.
Se mere på ruko.dk hvor du også kan downloade en demo version.
Varenr.
444008 Performer 1 system, enkeltbruger,
inkl. standardlicens
444011 Performer 1 system, serverversion,
inkl. standardlicens
444015 Licens max 5 systemer, inkl. Create system
444016 Licens over 5 systemer, inkl. Create system
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Anvendelse
Ruko Performer er software til styring af nøgler. Låsesikkerheden
bringes i top, og samtidig spares virksomheden for tidskrævende manuelt administrationsarbejde. Nøgler i omløb er et problem i mange
danske virksomheder, som lever med usikkerheden om indbrud og
lange forsikringssager, hvilket let kan være konsekvensen af en nøgle
i de forkerte hænder.
Derfor har Ruko udviklet programmet, Ruko Performer, der gør det
nemt at holde styr på nøglerne. Princippet erganske enkelt: Man registrerer i programmet, hvem der har fået udleveret en nøgle, hvor nøglen giver adgang og hvornår den skal returneres. Det sidste er vigtigt
ved fx udlån til håndværkere, vikarer eller andre, der kun skal have
midlertidig adgang til virksomheden.
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