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O společnosti Mul-T-Lock

Po více než 4 desetiletí, Mul-T-Lock vyvíjí, vyrábí a dodává inovativní řešení v oblasti bezpečnostních 

zámků a zabezpečení majetku obecně. Společnost Mul-T-Lock a její výrobky světa, kde ji využívá 

přes 300 milionů spokojených uživatelů. Díky využití pokrokových technologií výroby a patentově 

chráněných řešení, je Mul-T-Lock vždy krok před požadavky 20.000 autorizovaných partnerů či 

servisních center, představuje značka Mul-T-Lock spolehlivého a profesionálního partnera v ochraně 

majetku na celém světě, tedy i u nás, v České republice. 

www.mul-t-lock.com

Mul-T-Lock CLIQ Remote 
Bezpečný přístupový systém s možností 
vzdálené správy

Každých 24 hodin musí být 
zaměstnancům klíč revalidován 
v zařízení nástěnného PD. Pokud 
nedojde k řádnému obnovení 
práv, klíč se automaticky 
deaktivuje.

Technik byl vyslán na servisní 
zásah na vzdálené místo.
CLIQ Remote zaslal potřebná 
práva k autorizaci jeho klíče 
prostřednictvím mobilního PD.



V dnešní dynamické době je pro mnoho odvětví prioritou instalovat pružný přístupový systém. To 
platí zejména u společností, které vlastní více budov, případně kombinují různá práva pro různé 
uživatele v různých lokalitách, případně I odloučených pracovištích. S probíhajícími změnami 
v lidských zdrojích, dále i při rozšiřování počtu lokalit (či jejich změnami), je třeba zajistit 
bezpečnostní systém, který poskytne vašemu podnikání maximální flexibilitu.  
 
Díky on-line správě systému a využití cloud-based technologie, CLIQ Remote, získáte maximální 
kontrolu & flexibilitu. Systém je postaven na elektomechanických cylindrických vložkách (v high 
security úrovni) a kombinuje tak výhody elektronického přístupového systému a nejvyššího 
mechanického zabezpečení vůbec. Získejte zkrátka všechny výhody v jednom systému. A nemůže 
to být jednodušší..

CLIQ Remote Vám poskytuje zkrátka to nejlepší z obou světů (mechanická ochrana & 
elektronická flexibilita), budete schopni reagovat na události v on-line čase,bez nutnosti fyzické 
přítomnosti u konkrétních dveří. Přidání práv, případně jejich omezení, je prováděno vzdáleně 
za pomocí několika málo "clicků" ve webovém rozhraní a není nutno fyzicky navštěvovat 
administrátora systému, nebo dokonce zasahovat přímo u dveří.

Jednoduché. Bezpečné. Pohodlné. 

CLIQ Remote

CLIQ Remote vám umožňuje komunikovat s celým přístupovým systémem díky 
micro-technologii vestavěné do klíče a cylindrické vložky. Díky tomu můžete 
pohodlně změnit přístupová práva přímo z vašeho počítače, případně přes 
programovací zařízení 

CLIQ Web Manager Software

Řešení uložené a provozované jako web-based vás osvobodí od instalace dalšího 
softwaru do vašeho počítače. Zkrátka se jen přihlásíte do zabezpečeného prostředí 
Web Manager CLIQ na webu, autorizujete (ověříte) si svůj Control-key a již můžete 
spravovat svůj systém, ať jste kdekoliv na světě. 

Snadná a rychlá instalace 

Instalace systému je velice jednoduchá, nevyžaduje totiž žádné ovládací ani napájecí 
přívody. Přesně v případě, že potřebujete váš přístupový systém uvést v život rychle a 
bez zásahů do stávající infrastruktury, oceníte právě  CLIQ Remote.

Zabezpečená komunikace

Mul-T-Lock CLIQ REMOTE byl designován od počátku k dosažení té nejvyšší možné 
kombinace bezpečnosti. Používá osvědčenou technologii Microsoft SQL server 
database spolu s SSL certifikací, veškerá komunikace mezi vámi a databází je 
šifrována a přístupná pouze autorizovanýmu uživatelům. 

Bezpečnost ovládaná vzdáleně

Víte kdy, kde a kdo vstoupil do jaké lokality

Kdykoliv je použit uživatelský klíč, je to zaznamenáno a sledováno. CLIQ REMOTE vám 
poskytne tzn. Audit trail (záznamy o průchodech) o všech místech,  která máte v systému. 
Získáváte tím daleko přesnější informace o pohybu osob uvnitř sledované lokality.  

Flexibilita, kterou opravdu oceníte  

Opravdu pouze díky několika stlačením kláves na vašem zařízení můžete změnit přístupová 
práva, kdykoliv chcete. CLIQ Remote vám také umožňuje přizpůsobit  časové denní/týdenní 
režimy pro všechny uživatele jak v komerční sféře, tak residenčním prostředí.

Vzdálená správa spolu s High security mechanickou ochranou

CLIQ Remote umí více. Dokážete zasílat autorizaci do klíčů či míst, která jsou hodně vzdálená 
od mateřského systému. Zároveň dokážete na jakoukoliv vzdálenost získat Audit trail (historii 
prostupů) bez toho, aniž by jste museli opustit kancelář. I když se stane něco neočekávaného, 
můžete práva pozměnit pomocí vašeho počítače a Remote Programming device. 

Přístupový systém použitelný kdekoliv

Bezpečnostní a přístupové systémy vyžadují většinou přívod energie, či drátová propojení. 
Mnohdy jde o nesplnitelný úkol, například v historických budovách. Bezdrátové CLIQ Remote 
je v tomto případě to pravé, použitelné kdekoliv a navíc nejen pro cylindrické vložky, ale i pro 
visací zámky, skříňové zámky a další zařízení.

Fukce "revalidace" výrazně snižuje bezpečnostní rizika  

CLIQ Remote disponuje novou funkcí revalidace. Ta umožňuje výrazně snižovat bezpečnostní 
rizika tam, kde dochází ke ztrátám klíčů či personálním výměnám. Postačí jen "požádat" 
váš přístupový systém, aby vyžadoval obnovení práv na vydaných klíčích v předdefinovaném 
časovém intervalu (např. pracovní směna). Tímto opatřením můžete udělovat práva 
automaticky např. jen na pár hodin denně. Zároveň vám systém poskytne informaci (audit 
trail), kdy byl klíč znovu revalidován.

Software je velice intuitivní & jednoduchý na použití

Vyvinuto s citem pro jednoduchost, CLIQ Remote je systém jednoduchý pro instalaci 
& správu. Ačkoliv je systém a celé řešení velice uživatelsky příjemné, Mul-T-Lock nabízí 
samozřejmě plné zaškolení, které pro vás objeví plnou sílu dodávaného řešení, se všemi jeho 
funkcemi.

Centrální řízení
Bezpečně a vzdáleně
Management

Mul-T-Lock CLIQ Remote


