
A nyomkövetővel felszerelt Integrált 
Eszközvédelem tökéletesen lopásbiztos.
Védje befektetését eszközkizárással, vagy rejtse 
el eszközét a közeli berendezések képernyője elől, 
hogy csak Ön láthassa a hatótávolságon belüli 
eszközt.

A BEÉPÍTETT GÉPBIZTONSÁG LEHETŐVÉ TESZI 
ÖN SZÁMÁRA, HOGY:
 ¡ Elrejtse gépeit a kíváncsiskodó szemek elől, a "Közeli gépek" listából való 

eltávolítással. Önön kívül senki más nem fogja tudni, hogy az Ön gépei 
tartományon belül vannak.

 ¡ Tiltsa gépe használatát a munkanap végén a nem kívánt használat 
megakadályozása érdekében. Ez megvalósítható aktívan, amikor a gép  
30 méteres Bluetooth® tartományon belül van, vagy távolról a teljes  
ONE-KEY™ hálózat és használók képességeinek kihasználásával. A ONE-KEY™ 
alkalmazással való zárás után, a gép tulajdonosa vagy kiválasztott vendég 
használója csak egyetlen módon nyerheti vissza a gép összes funkcióját,  
a ONE-KEY™ alkalmazás használatával.

 ¡ Zárja le a beállításokat a gép testre szabása után, hogy megakadályozza a 
beállítások mások általi állítgatását. 

 ¡ Hozzon létre vendégfiókot. A használók meghívhatnak vendég használókat, 
hogy kapcsolódjanak a fiókjukhoz, vagy testre szabhatják az engedély 
szinteket és profilokat a vendég hozzáféréshez, és biztosíthatják, hogy csak 
engedélyezett géphasználat történjen.

 ¡ Igényelje gépei tulajdonjogát. Szüntesse meg annak lehetőségét, hogy 
más ONE-KEY™ használók csatlakozzanak gépeihez, és módosítsák azok 
beállítását.

LOPÁS  ÉS ILLETÉKTELEN 
BEAVATKOZÁS 
MEGAKADÁLYOZÁSA

INDÍTÓGOMB 
ZÁR

BEÁLLÍTÁSOK 
LEZÁRÁSA

Hálózaton belül teljes mértékben láthatóvá válik az eszköz 
kihasználtsága a munkahely és a felhasználók között a 
beépített nyomkövető funkciónak köszönhetöen. A  
ONE-KEY™ alkalmazás automatikusan nyilvántartást vezet 
az utolsó időpontról mikor a gép 30 méter hatótávolságon 
belül volt, amely lehetővé teszi az eltünt gépnek a gyors 
és pontos helymeghatározását.

EGYSZERŰ HELYMEGHATÁROZÁS

BEÉPÍTETT NYOMKÖVETÉS

KAPCSOLATON  
KERESZTÜLI MŰKÖDTETÉS

30M

TOOL FOUND

TOOL LOCKED

ONE-KEY™ GÉPÉNEK
MEGHATÁROZÁSA 30 
MÉTEREN BELÜL
A ONE-KEY™ applikáció nyomon 
követi az összes ONE-KEY™ 
kompatibilis készülékét a telefonjához 
mérve 30 méteren belül. A funkció a 
gépére történő telepítésével minden 
készülék nyomon követhetővé válik, 
még akkor is ha az akkumulátor le 
van merülve vagy nincs a gépen.

A GÉP ELVESZTÉSE 
ESETÉN, JELEZ HA 
MEGKERÜL
Gondja van az elveszett gép 
helymeghatározásával? Terjessze ki a 
helymeghatározást egy másik készülékkel 
melyen megtalálható a ONE-KEY™ 
alkalmazás. Más készüléken történő 
ONE-KEY™ applikáció aktiválásával frissíti 
a helymeghatározást 30 méteren belül. 
Bejelentés telefonon vagy e-mailben.

TEKINTSE MEG GÉPÉNEK
LEGUTOLSÓ ISMERT 
HELYÉT
A ONE-KEY™ alkalmazás 
automatikusan eltárolja, hogy
mikor volt utoljára a szerszám 
közelében. Nem találja valamelyik 
szerszámot? Az alkalmazás 
egyszerűen megmutatja, hogy Ön 
mikor volt utoljára a szerszám 30 
méteres közelében.

BEÉPÍTETT 
GÉPBIZTONSÁG TELJES 
ELLENŐRZÉST BIZTOSÍT
A HASZNÁLÓNAK AZON 
JELLEMZŐK FELETT, 
HOGY KI FÉRHET
HOZZÁ ÉS KI 
HASZNÁLHATJA A  
ONE-KEY™ GÉPEIKET.

TÁVOLI 
KIKAPCSOLÁS

A gép mint “hiányzó” megjelölése 
utasítja a ONE-KEY-t, hogy kapcsolja 

ki a gépet, amikor az nyitott 
alkalmazás tartományába kerül

BEÉPÍTETT GÉPBIZTONSÁG




