
Lukusüsteem, mis arvestab sinu 
vajadustega
Kui oled unistanud lukustuslahendusest, mis muudaks elu lihtsamaks, on Valnes 
Weblock Online just Sulle. See võimaldab interneti teel igast arvutist või 
nutiseadmest avada ja lukustada uksi, hallata läbipääsuõiguseid kuupäeva 
ja kellaaja piiranguga, tühistada võtmeid, muuta avamisõiguseid ning 
jälgida ruumide ja teenuste kasutamist. Rakendustarkvara Valnes Weblock 
kasutajaliides on eestikeelne, lihtsalt hallatav ja kliendi vajadustele 
kohandatav.

SOBIB ERINEVATELE HOONETELE 
 
     › Koolid
     › Haiglad
     › Rendikorterid jt. majutused
     › Spordisaalid 
     › Riigiasutused
     › Ettevõtted

VALNES WEBLOCK ONLINE

SÜSTEEMIGA SAAB LIITA 
 
     › Ukselukud 
     › Väravad ja tõkkepuud
     › Liftid
     › Tööaja arvestus
     › Teenuste kasutamise või toodete  
 tarbimise arvestuse 
     › Videokaamerad (lähitulevikus)
     › Hoiukapid (lähitulevikus)
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Turvalisus
Valnes WebLocki veebikeskkond ja  infovahetus on krüpteeritud ja hoitakse panga 
turvatasemega serveris. Lisaks kasutajatunnuse ja parooliga süsteemi sisenemisele on 
mugav ja turvaline võimalus seda teha  ID-kaardi ja mobiil-ID-ga.  Soovi korral on kliendil 
võimalik tarkvara hoida ka enda serveris (nt riigiasutused). Kaotatud kaardid või kiibid on 
võimalik koheselt kustutada või peatada.
Valnes Weblock lukustus töötab ka internetiühenduse- või voolukatkestuse korral. 
Internetiühenduse katkedes töötab süsteem edasi viimati sünkroniseeritud seadistuste 
põhjal. Kõik toimingud salvestastatakse katkestuse ajal kontrolleri mälus ja interneti 
taastudes saadetakse andmed serverisse. Administraator näeb seega ülevaadet ka 
nendest toimingutest, mis toimusid interneti ühenduse puudumise ajal. Valnes Weblock 
läbipääsusüsteem on varustatud akuga, mis tagab voolukatkestuste korral süsteemi tõrgeteta 
toimimise.

Statistika ja aruandluse võimalused
Valnes Weblocki pilvepõhine tarkvara on 
kohandatav kliendi vajadustele võimaldades 
automaatseid aruandeid ja väljavõtteid  
kasutajate tegevusest. Muuhulgas saab pidada 
arvestust sööjate arvu üle sööklas, ajaliselt 
arvestada spordisaali või veekeskuse kasutust, 
korraldada koolis või ettevõttes raamatute 
laenutamist.

Rocca al Mare kooli raamatukogus 
saab registreerida raamatu laenutuse 
e-õpilaspiletiga,mis põhineb Valnes Weblock 
tarkvaral.
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Valnes Weblocki osad

IP-kontroller. Uksekontroller ühendatakse internetti ja tema külge 
elektriline lukk, vasturaud või uksemagnet.

Kaardilugeja. Weblocki kaardilugeja kasutajaõigusi saab määrata 
interneti teel mistahes nutiseadmest reaalajas.

Koodi- ja kaardilugeja. Koodi- ja kaardilugeja võimaldab 
kasutajakoode luua ja tühistada interneti teel Valnes Weblocki 
tarkvarast.
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Valnes kaart. Võimalus tellida erikujundusega kaarte (nt. 
ettevõtte logo, isiku pildi ja andmetega).

Valnes kiip ja veekindel käepael. Lisaks kaardile on 
võimalik kasutusele võtta erinevaid elektroonilisi kiipe ja 
veekindlaid käepaelu.

Valnes Weblock rakendustarkvara. Weblocki 
kasutajaliides on  eestikeelne ja lihtsalt kasutatav. 
Sisenemine interneti ühendusega arvutist või mistahes 
nutiseadmest kasutajanime ja parooliga, ID-kaardiga 
või mobiil-ID-ga. Lisaks läbipääsuõiguste haldusele 
võimaldab aruandlust vastavalt kliendi soovile ja statistika 
kogumist teenuste ja toodete tarbimise kohta (nt sööklas, 
raamatukogus, spordisaalis jne).

Seadmekarp. Seadmekarp sisaldab toiteplokki, akut ja 
kontrollerit.

Elektrooniline Valnes Kaba võti. Mikrokiibiga varustatud 
Kaba võti võimaldab ühildada luku- ja läbipääsusüsteemi.
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Valnes Smartlink on nutikas ukselink-lukk, mis sobib hästi 
ustele, kuhu ei ole võimalik viia kaabeldust, kuid kus on 
vajalik ligipääs Valnes Weblock süsteemis toimivate kaartide 
või kiipidega. Valnes Smartlink võimaldab uksi avada ka 
mobiiltelefonist kasutades selleks mobiilirakendust ja Bluetooth 
ühendust.

Valnes Kaba kõrgturvasüdamik on varustatud Mifare kiibiga. 
See on topelttuvastusega lukustuslahendus, mis võimaldab 
võtmeid lihtsa vaevaga digitaalselt tühistada, ilma et selleks 
tuleks vahetada välja võtmepesa ja teised kasutuses olevad 
võtmed, mis seda ust avavad. Mifare kiibiga varustatud 
võtmeid saab kasutada ka teistel Valnes Kaba lukusüdamikega 
ustel, mis nii kõrget turvalisuse astet ei vaja. Lukustuslahendus 
ühildub Valnes Weblock süsteemiga ja võimaldab aruandlust 
uste kasutamise kohta. 

Nutikad lahendused teiste 
lukusüsteemidega

Valnes Weblock Online sobib hästi kasutamiseks külaliskorterites.

5



Weblock toimimise joonis
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