Multiseifai
BS/2 multifunkciniai seifai skirti gryniesiems pinigams, vertybiniams popieriams,
blankams ir kitiems dokumentams saugoti. Šis gaminys parodoje „InterBank 2000“
gavo didįjį prizą („Grand Prix“).
Dabar gaminami 67 multifunkcinių seifų modeliai; todėl įmonės, galinčios disponuoti grynaisiais pinigais, norėdamos efektyviai tvarkyti klientų aptarnavimo vietas, gali
pasirinkti reikiamą konfigūraciją. Multifunkcinio seifo stalčiams atidaryti naudojamas
elektroninis PIN kodų apsaugotas raktas. Kiekvienas banko darbuotojas turi atskiras
prieigos teises prie konkrečių seifų ir konkrečių seifo stalčių. Vienu seifu gali naudotis
ne daugiau kaip 16 naudotojų. Kol pirmas registruotas naudotojas neužbaigia darbo
seanso, kito prieiga yra uždrausta. Vienas raktas tinka keliems multifunkciniams seifams. Naudojant elektroninius raktus išspręsta seifo spynų keitimo problema (pametus
raktą). Pamestą raktą tereikia tik pašalinti iš leidžiamų (tam tikro seifo) raktų sąrašo ir
įvesti naują.
Multifunkcinio seifo atmintyje saugomas veiksmų žurnalas, kuriame galima peržiūrėti
visą multifunkcinio seifo naudojimo istoriją. Žurnale saugomi šie duomenys: kiek kartų
buvo atidaryti ir uždaryti stalčiai, tą seifą atidariusių ir uždariusių naudotojų skaičius,
atidarymo / uždarymo data ir laikas. Žurnale telpa 500 įrašų.
Multifunkciniame seife gali būti įrengti skirtingi stalčiai (ne daugiau kaip
12), įskaitant grynųjų pinigų priėmimo stalčių. Grynųjų pinigų
priėmimo stalčiaus konstrukcija leidžia reguliuoti naudotojų prieigos
teises (kasininkas gali tik priimti banknotus, o įgaliotasis banko
darbuotojas – juos iš duoti. )
Multifunkcinis seifas yra patogios ir kompaktiškos formos, todėl jį
lengva įrengti ribotoje erdvėje. Seifą galima įtaisyti netgi po kasininko
darbo vieta. Naudodamos multifunkcinius seifus finansinės institucijos
gali priimti ir išduoti pinigus už banko ribų. Grynieji pinigai laikomi ne
ant kasininko stalo, o seife. Be to, kai multifunkcinio seifo stalčius
atidaromas, naudotojas gali prieiti tik prie dalies visų grynųjų pinigų.
Elektroninis seifo stalčių atidarymas, maži elektroniniai raktai, patogi
sąsaja, paprastumas naudoti ir ergonomiškas dizainas – tai papildomi
pranašumai, dėl kurių multifunkcinius seifus dar patogiau naudoti.
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Multiseifai
Multifunkcinių seifų ypatybės:
3 mm dvigubas plieninis korpusas;
Korpusą galima nudažyti bet kokia spalva iš spalvų paletės;
Priekinis skydas pagamintas iš rūgščiai atsparaus plieno, taip užtikrinama ilgalaikė
eksploatacija;
Atitinka II saugos lygio reikalavimus pagal KT/108/IM P/2001;
67 įvairūs modeliai (multifunkciniame seife gali būti 4–12 įvairių stalčių);
Daug įvairių papildomų priedų;
3– 59 s delsos laikas (atskiras kiekvienam stalčiui);
Galimybė apriboti kelių stalčių atidarymą vienu metu;
Automatinis garsinis įspėjamasis signalas, primenantis naudotojui, kad reikia
uždaryti stalčių (įspėjamasis signalas įsijungia, jei stalčius būna atidaryta daugiau
negu 30 s);
Multifunkcinio seifo stalčių atidarymas tik naudojant elektroninį PIN kodu
apsaugotą raktą;
Vieną raktą galima naudoti keliems multifunkciniams seifams;
Su vienu multifunkciniu seifu gali dirbti ne daugiau kaip 16 naudotojų;
Multifunkcinio seifo atmintyje saugomas elektroninis veiksmų žurnalas
(iki 500 įrašų);
Norint išspausdinti veiksmų žurnalą, galima prijungti spausdintuvą (RS-232 lizdas);
Pateikiamas avarinio maitinimo (iki 12 val.) šaltinis;
Multifunkcinį seifą galima prijungti prie įmonės signalizacijos sistemos;
Galimybė įjungti pavojaus signalus naudojant paties multifunkcinio seifo klaviatūrą;
Galimybė pritvirtinti multifunkcinį seifą prie grindų.
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