
Flexibilní systém hot desk zamykatelných skříněk

Flexibilní kanceláře potřebují flexibilní hot desk skříňkový systém, který se 
přizpůsobí umístění zaměstnanců, pracovní době a frekvenci práce.



Open office
Používá se především v open office a v takzvaných  "activity based" kanceláří. 
Zaměstnanci změní skříňku na základě umístění pracoviště uvnitř budovy.



Permanentí hot desk zamykatelné skříňky

Základní uživatelské rozhraní se používá ke kontrole ID RFID karty, která 
odpovídajícím způsobem aktivuje správnou  skříňku, jenž je přiřazena k 
předložené kartě. Rezervace jsou spravovány správcem systému.



Jedno uživatelské rozhraní na každou lokaci
Metra se hladce se integruje do povrchu skříňky a doplňuje vzhled skříňky.



Jedno uživatelské rozhraní na každém stanovišti 
uzamykací skříňky 

Metra lze také umístit mezi skříňkové stojany na speciální podložku.



Dostupné elektronické zámky

Automatické otevírání Otevírání stlačením Otevírání tahem



Spojování různých lokalit
Systém Metra propojí hlavní kanceláře a další kanceláře v městech po celém světě.



Součást integrovaného systému
Do systému Metra lze integrovat kancelářské skříňky, čtečky kancelářských 
stolů, kontrolovat přístupy, čas, docházku a další součásti systému po 
celém světě.



Integrace a připojení

Systém lze snadno integrovat s dalšími systémy IT, 

které vaše organizace používá na denní bázi.
 XML a jiné datové formáty.

 Systémy kontroly přístupu.

 Office management systémy.

 Meeting room rezervační systémy.



Reporting

Zákazníci mohou používat výchozí softwarové reporty nebo jiné řešení pro export dat.

Systém Metra je navržen tak, aby  

poskytoval velké množství dat o využití 
skříňek a dalších aktivitách zaměstnanců.

Systém Metra také poskytuje přehled o 

právech přístupu a řízení uzamykatelných 

skříňek a dalších komponentů systému.



Správa zabezpečení

Správa zabezpečení respektuje 
pokyny zákazníka ohledně omezení IT 
infrastruktury a bezpečnosti. 

Certifikováno společností Bureau 
Veritas pro informační bezpečnost 
a proces managament.



Lokální podpora a údržba

Metra operuje prostřednictvím spolupráce se zavedenými  společnostmi.         
Na realizaci a integraci technických systémů Metra pracuje přes více než 20 let. 

Vedle Polska, pokrývá firma Metra více než 42 zemí.

ACS Solution s.r.o a Metra jsou Vám schopni nabídnout:

• Poradenství v průběhu procesu návrhu systému.

• Přípravu realizace (výrobce skříněk, detaily o IT, příprava prostředí, 
pilotní instalace, ...).

• Zrealizování aktivních míst a vytvoření systému.

• Korekční a preventivní údržbu a podporu během používání systému.



REFERENCES: www.acssolution.cz




