
Funkce integrované lokalizace nářadí Vám dává možnost 
virtuálního dohledu nad zařízeními vybavenými technologií  
ONE-KEY™, když na ně nemůžete dohlížet osobně.

Aplikace ONE-KEY™ automaticky zaznamenává čas, kdy se nářadí 
naposledy vyskytlo v okruhu 30 m od jejího umístění. Můžete tak 
rychle dohledat chybějící nástroje a zvýšit odpovědnost zaměstnanců.

NAJDE NÁŘADÍ KDEKOLI

INTEGROVANÁ LOKALIZACE NÁŘADÍ

SÍLA SPOČÍVÁ 
V PROPOJENÍ

V kombinaci se sledováním nabízí integrované 
zabezpečení nářadí dokonalou ochranu proti 
krádeži. Ochraňte své investice pomocí funkcí 
jako zamčení nástroje nebo jeho skrytí před 
okolními zařízeními tak, že ho nikdo kromě Vás 
nemůže vidět. Dojde-li ke ztrátě nebo odcizení 
nářadí, mohou je uživatelé znehodnotit odesláním 
vzdáleného příkazu, aby se vypnulo, jakmile se 
dostane do dosahu jakékoli aplikace ONE-KEY™.

INTEGROVANÉ ZABEZPEČENÍ NÁŘADÍ VÁM 
UMOŽŇUJE:
 ¡ Skrýt nářadí před zvídavými pohledy jejich odstraněním z obrazovky 
„Okolní zařízení“. Nikdo kromě Vás nebude vědět, že je vaše nářadí 
v dosahu.

 ¡ Deaktivovat nářadí po pracovní době, aby nemohlo dojít k jeho 
nežádoucímu použití. Toho lze dosáhnout aktivně, je-li nářadí v dosahu 
30 m od zařízení s Bluetooth®, nebo vzdáleně plným využitím možností 
celé sítě ONE-KEY™ a jejích uživatelů. Pokud bylo nářadí uzamčeno 
pomocí aplikace ONE-KEY™, může jej znovu aktivovat pouze jeho majitel 
nebo oprávněný host odemčením nářadí pomocí aplikace ONE-KEY™.

 ¡ Uzamčení podložky potom, co dokončíte přizpůsobení Vašeho nářadí 
pro aktuální práci zabrání tomu, aby kdokoli neoprávněně upravoval 
nastavení. Nežádoucí používání nářadí může ho znovu vyústit ve 
zbytečné poškození či opotřebení.

 ¡ Vytvořte účet pro hosty. Uživatelé mohou pozvat hosty, aby se propojili 
s jejich účtem, mohou upravovat oprávnění a profily tak, aby odpovídaly 
jejich potřebám pro přístup hostů a tak zajistit pouze oprávněné 
využívání nářadí.

CHRÁNÍ PROTI KRÁDEŽI 
A NEOPRÁVNĚNÝM ZÁSAHŮM

ARETACE 
SPOUŠTĚ

UZAMČENÍ 
PODLOŽKY

30M

NÁŘADÍ NALEZENO

NÁŘADÍ ZAMČENO

IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 
S TECHNOLOGIÍ ONE-KEY™

Aplikace ONE-KEY™ sleduje zařízení 
kompatibilní s technologií ONE-KEY™ 
ve vzdálenosti 30 metrů od vašeho 
telefonu. Díky zabudování funkce 
nikoli do akumulátoru, ale přímo 
do nářadí, jsou všechna zařízení 
dohledatelná, i když je akumulátor 
vybitý nebo není připojený.

V PŘÍPADĚ ZTRÁTY 
UPOZORNĚNÍ PŘI NALEZENÍ
Nedaří se vám nalézt ztracené nářadí? Vezměte 
si na pomoc při hledání kohokoli dalšího, kdo 
má k dispozici aplikaci ONE-KEY™. Jakmile se 
kterýkoli připojený telefon s aplikací ONE-
KEY™ dostane do okruhu 30 metrů od nářadí, 
aplikace Vám ukáže aktualizovanou polohu 
tohoto nářadí. Notifikace probíhá telefonicky 
nebo přes e-mail.

ZOBRAZENÍ POSLEDNÍHO 
ZNÁMÉHO UMÍSTĚNÍ 
VAŠEHO NÁŘADÍ
Aplikace ONE-KEY™ automaticky 
ukládá informaci o tom, kdy se 
naposledy ocitla v blízkosti vašeho 
nářadí. Zapomněli jste někde své 
nářadí? Podívejte se do aplikace, která 
Vám řekne, kdy a kde jste byl naposledy 
vzdálen od nástroje 30 a méně metrů.

INTEGROVANÉ 
ZABEZPEČENÍ NÁŘADÍ 
DÁVÁ UŽIVATELŮM PLNOU 
KONTROLU NAD TÍM, KDO 
MŮŽE POUŽÍVAT JEJICH 
NÁŘADÍ A MANIPULOVAT 
S NÍM. 
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VZDÁLENÉ 
VYPNUTÍ

Označením nářadí jako 
„ztracené“ dáte aplikaci 

ONE KEY pokyn, aby 
nářadí vypnula, až se objeví 

v dosahu běžící aplikace

INTEGROVANÉ ZABEZPEČENÍ NÁŘADÍ

NOVINKA


