
Systémy hlavního a generálního klíèe

Jedním z nejèastìjších a nevyhnutelných požadavkù bezproblémového fungování firem v tržním 
prostøedí je spolehlivé a profesionální zabezpeèení obchodních a výrobních objektù.

Systém generálního klíèe daný požadavek splòuje a umožòuje jedním bezpeènostním klíèem 
uzamknout libovolný poèet dveøí a zároveò Vám dá možnost urèit a kontrolovat osoby, které mohou 
do jednotlivých objektù èi místností vstupovat.

Systém je vhodný nejen pro firmy, ale i pro domácnosti, kterým dává možnost komfortnì uzamknout 
jedním klíèem napøíklad vchodovou branku, vstupní dveøe, dveøe na terasu, garáž, sklep a bezpoèet 
jiných pøíkladù.

Podstatou systému generálního klíèe je, že jediným klíèem se dají odemknout víceré dveøe a na 
základì urèených pøístupových práv se zamezí nepovoleným vstupùm. Systém hlavního a 
generálního klíèe slouží k øízení pohybu osob v bytových domech (spoloèné prostory, prostory pouze 
pro jistý okruh osob a byty pro jednotlivce), ve firmách nebo v domácnostech.

Výhodou systému je, že jediným klíèem se dají otevøít všechny dveøe, které spadají pod jeho práva.
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Výhody systému hlavního a generálního klíèe

        Jeden klíè místo celého 
svazku

Jeden klíè dokáže otevøít 
všechny dveøe, do kterých má 
oprávnìná osoba povolen 
vstup - zbavíte se jak tìžkého 
svazku klíèù tak problémù s 
hledáním toho správného.

        Jednodušší evidence 
klíèù

S aplikací systému získáte 
podrobný rozpis zhotovených 
klíèù a jejich pøístupová práva. 
Minimalizace poètu klíèù 
ulehèuje kontrolu.

        Pøehled o pøístupových 
právech

Na základì pøístupových práv 
øídíte pøístup osob do Vašich 
prostorù. Rozpis práv umožòuje 
detailní pøehled o tom, kdo a 
kam má pøístup
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Pro koho je vhodný systém hlavního a generálního klíèe?

Bytové domy - se spoleènými prostory, s prostory vyhrazenými pouze pro urèený okruh osob a s byty pro jednotlivce.

Podnikatelské subjekty - systém hlavního a generálního klíèe je využívaný hlavnì ve firmách, hotelech, velkých 
spoleènostech...

Soukromné osoby - uplatnìní v domácnostech, které potøebují selektovat pøístup èlenù rodiny, pøípadnì 
zamìstnancù.

Pøípadová studie - firma

Generální øeditel vlastní jeden generální klíè, kterým 
dokáže odemknout všechny pøístupové dveøe v celé 
firmì (na každém oddìlení vèetnì zasedaèky, svojí 
kanceláøe, skladu, zamìstnaneckých kanceláøí a pod.).

Generálnímu klíèi jsou hierarchicky podøízené hlavní klíèe 
s omezeným pøístupem. Vedoucí oddìlení tak mají 
pøístup všude tam, kde potøebují v rámci svého oddìlení, 
ale nedostanou se do jiných sekcí, ani napøíklad do 
kanceláøe generálního øeditele. 

Hlavnímu klíèi jsou podøízené skupinové klíèe, které 
øadovým zamìstnancùm umožòují vstup pouze do ur- 
èených místností v rámci oddìlení. Znemožnìný pøístup 
mají do øeditelovy kanceláøe, do zasedaèky, i do skladu.

5 6        Vysoká úroveò 
zabezpeèení

Bezpeènostní vložky s ochrannými 
prvky zabrání jakýmkoliv pokusùm o 
násilné vniknutí.

        Ochrana klíèù proti 
kopírování

Klíèe je možné objednávat pouze u 
správce systému a to po pøedložení 
pøíslušné bezpeènostní karty. V 
nabídce jsou i bezpeènostní vložky s 
celosvìtovou ochranou klíèù.

        Ochrana majetku 

Díky možnosti použití generálního 
klíèe lze velmi rychle odemknout 
veškeré zámky a provést rychlý 
zásah. Lze zachránit hmotný majetek   
i životy v nenadálých situacích (požár, 
atd.).
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Odpovìdi na èasto kladené otázky.

        “Jak funguje systém hlavního a 
generálního klíèe?" 

Bezpeènostní vložky jsou mechanicky nastaveny na 
základì dopøedu vytvoøeného plánu pøístupových práv. 
Díky tomu je možné dveøe odemknout pouze urèenými 
klíèi.

?         “Je možné pozdìji pøidat další dveøe do 
systému?" 

Ano, dodateèné pøidání dveøí je možné. Pro zjednodušení a 
urychlení procesu doporuèujeme pøípravu a pøípadnou 
revizi stávajícího plánu pøístupových práv.

?

?        “Je možné pøidat do systému nový klíè?" 

Ano, nový klíè je možné pøidat. V pøípadì, že jde o klíè se 
stejnými právy, jaké má už nìjaký existující klíè, staèí 
doobjednat tento klíè a informovat se o jeho oznaèení. Jde-
li o klíè s novou pozicí a novými právy, je nutné o nìj 
požádat správce systému.

?         “Chci zmenit pøístupová práva pro klíè. 
Jako to udìlat?" 

Je potøebné se obrátit na odpovìdného správce systému, 
který má v kompetenci zmìnu pøístupových práv.

        “Co mám dìlat v pøípadì ztráty klíèe?" 

Ztráta klíèe vždy pøedstavuje jisté riziko, protože klíè 
umožòuje pøístup do více prostorù. Je-li riziko velké, je 
nutné pøekódování všech bezpeènostních vložek, které 
bylo možné odemknout ztraceným klíèem.

       “Jak navrhnout systém, pøedpokládá-li se 
èastá zmìna pøístupových práv?”

Je vhodné zvolit do systému bezpeènostní vložky, které 
jsou uzpùsobené èastým zmìnám pøístupových práv 
(napøíklad MUL-T-LOCK Interactive).

??
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Jak naplánovat systém hlavního a generálního klíèe ?

Naplánujte si systém pomocí pøehledové tabulky. Pokud nìco neumíte vyplnit, kontaktujte nás, rádi 
Vám pomùžeme s naplánováním vašeho systému.
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1. Soupis dveøí
Uveïte všechny dveøe v objektu, kde se má      systém 
používat.

Tip: Postupujte podle pùdorysu budovy. Zaènìte  všemi 
vstupními dveømi a pokraèujte po  jednotlivých poschodích.

2. Soupis držitelù klíèù
Uveïte všechny osoby, které mají obdržet klíèe.

Každý klíè mùže mít vlastní interní znaèení, napøíklad 
GK (generální klíè) nebo EK (klíè pro ekonoma).

Tip: Na úvod seznamu uveïte generální klíè a klíèe s 
nejširšími právy, následnì seznam zamìstnancù podle 
hierarchie/oddìlení a nakonec klíèe s pøístupem do jedné 
místnosti.

3. Pøiøaïte jednotlivým osobám pøístupová práva
Vyznaète u jednotlivých osob køížkem, kam mají mít dané osoby pøístup.

Tip: Doporuèujeme jako první vyplnit pøístupy k bezpeènostním vložkám ve dveøích, pøes které budou moci projít 
všichni zamìstnanci, následnì pøístupy s velkým poètem prùchodu zamìstnancù, napøíklad dveøe na zaèátku poschodí, 
spoleèné vložky pro celé oddìlení a podobnì.

Nezapomeòte na kontrolu rozpisu!
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