
Elektronisen lukitusjärjestelmän valinta



Jos kassakaappia käyttää ainoastaan yksi henkilö, 
voi lukitusjärjestelmäkin olla yksinkertainen. Useim-
miten yksi avauskoodi riittää takaamaan turvalli-
suuden. Toimipisteiden ja käyttäjämäärän kasvaessa 
tarvitset kuitenkin lisää ominaisuuksia omaisuuden 
suojelemiseksi.

Elektroninen lukitusjärjestelmä vähentää 
merkittävästi kassakaapin väärinkäytöksiä.

Turvaudu 
lukitusjärjestelmän 
valinnassa aina 
asiantuntijan apuun.

Kaikki tarjoamamme elektroniset 
lukitusjärjestelmät ovat helppoja 
käyttää. Ota yhteyttä ja kysy 
oikea lukitusratkaisu!

Paranna 
kassakaapin 
turvallisuutta 
entisestään



Useamman käyttäjän lukitus-
järjestelmät, yksi toimipiste 
(korotettu taso)

Kun yrityksesi toimii yhdessä paikassa ja kassa-
kaapilla on useita käyttäjiä, tarvitset korotettua 
turvatasoa. 

Käyttäjät saavat henkilökohtaiset aukaisukoodit, 
jolloin 100 viimeistä aukaisua jää järjestelmän 
muistiin. Tämä parantaa paitsi turvallisuutta, myös 
käyttäjien oikeusturvaa. Voit myös määritellä, että 
avaamiseen tarvitaan esimerkiksi kahden käyttäjän 
koodit. Järjestelmän aikaviive tuo lisäturvaa. 

Myös arvokuljetus voi käyttää korotetun tason 
elektronista lukitusjärjestelmää omalla aukaisu-
koodillaan ja elektronisella tunnisteellaan. 

Optiona verkkovirtaan liitetty laajennusyksikkö, 
jolloin voit kulunvalvontajärjestelmän avulla ohjata 
ja valvoa kassakaapin käyttöä – näet mm. onko 
lukko auki vai kiinni!  

Yhden käyttäjän lukitus-
järjestelmät (perustaso)

Perustason järjestelmä sopii esimerkiksi vähittäis-
kaupalle, pienyrittäjille ja yksityishenkilöille – kaik-
kiin sellaisiin käyttötarkoituksiin, jossa kassakaappi 
on yhdessä pisteessä toimivan yrityksen käytössä. 
Tyypillisesti kaappia käyttää ainoastaan yksi hen-
kilö, jolloin tapahtumamuistia ei tarvita. Elektroni-
sen koodilukon ansiosta avainta ei tarvitse piilottaa 
eikä kantaa mukana.



Korkean 
turvallisuustason 
lukitusjärjestelmien 
näppäimistössä 
on aina käyttäjiä 
ohjaava ja käyttöä 
helpottava näyttö.

Useamman käyttäjän 
lukitusjärjestelmät, useita 
toimipisteitä (korkea taso)

Korkean tason lukitusjärjestelmä vastaa vähittäis-
kaupan ketjujen, pankkien, suurten yritysten ja 
arvokuljetuksen vaativimpiin tarpeisiin. Järjestel-
mään voi olla liitettynä useita toimipisteitä ja jopa 
satoja kassakaapin käyttäjiä. 

Järjestelmän pääkäyttäjät voivat lisätä uusia 
käyttäjiä ja poistaa sellaisia käyttäjiä, joilla ei ole 
enää asiaa kassakaapille. Pääkäyttäjä saa kaapin 
auki omalla aukaisukoodillaan. Myös aikatoimin-
tojen hallinta on pääkäyttäjän vastuulla. Kaikilla 
käyttäjillä on henkilökohtaiset aukaisukoodit, jotka 
vaihdetaan vähintään kerran vuodessa, mutta 
tarvittaessa vaikka kuukauden välein. 



Aikalukot estävät kaappien aukaisut aukioloaiko-
jen ulkopuolella. Voit tehdä aikalukkoon tarvitta-
essa poikkeuksen, jolloin esimerkiksi arvokuljetus 
saa kassakaapin auki vaikka käyttäjillä olisikin 
määritettynä aikalukitus. Arvokuljetuksella voi olla 
aukaisukoodin lisäksi myös elektroninen tunniste 
tai vaihtuvat kertakäyttökoodit, jolloin arvokulje-
tuksen aukaisukoodi vaihtuu jokaisen aukaisuker-
ran jälkeen.

Käyttöön voidaan ottaa myös helppokäyttöinen 
ohjelmisto, jolloin kaikki käyttäjien ja aikatoimin-
tojen muutokset voidaan tehdä etänä esimerkiksi 
omalta työpisteeltä suojatun internetyhteyden 
avulla. Lisäturvaa tarjoavat myös aikaviive, ryöstö-
viive ja hiljainen hälytys.

Lukitusjärjestelmää ohjataan kulunvalvonta- tai 
rikosilmoitinjärjestelmälläsi. Kun rikosilmoitin-
järjestelmä on aktiivinen, ei lukitusjärjestelmä 
aukea ennen kun rikosilmoitinjärjestelmä kytke-
tään pois päältä. Rikosilmoitinjärjestelmään liitet-
tyyn elektroniseen lukitusjärjestelmään ei tarvitse 
vaihtaa paristoja, sillä lukitusjärjestelmän käyttö-
jännite saadaan suoraan rikosilmoitinjärjestelmältä 
tai erilliseltä muuntajalta.

Kulunvalvonta järjestelmällä voidaan ohjata ja val-
voa kassakaapin käyttöä sekä saada tietoa lukon 
tilasta onko lukko auki vai kiinni asennossa.

Korkean turvallisuustason lukitusjärjestelmien 
näppäimistössä on aina käyttäjiä ohjaava ja käyt-
töä helpottava näyttö.



Komponentit ja termit

Näppäimistö (kuva 1)
Käyttöliittymä, jolla lukitusjärjestelmää käytetään. Näp-
päimistöön näppäillään tai pyöritetään valintapyörällä 
6-8 merkkinen aukaisukoodi. Lukitusjärjestelmän paristot 
sijaitsevat pääsääntöisesti näppäimistössä. Korkeamman 
turvallisuustason näppäimistöissä on myös näyttö helpot-
tamassa järjestelmän käyttöä. 

Lukko (kuva 2)
Lukitusjärjestelmän osa, joka lukitsee holvin oven tai kas-
sakaapin salpakoneiston. Lukkoon ei pääse ulkopuolelta 
käsiksi oven ollessa kiinni. Lukitusjärjestelmän manipu-
loiminen on mahdotonta, sillä kaikki kooditiedot ja muisti 
ovat lukon sisällä.

Laajennusyksikkö (kuva 3)
Lukitusjärjestelmään liitettävä laajennusyksikkö tuo lisä-
toimintoja lukitusjärjestelmän käyttöön ja turvallisuuteen.

Lukitusjärjestelmä
Lukitusjärjestelmä koostuu näppäimistöstä, lukosta ja 
laajennusyksiköstä.

Hälytysjärjestelmä & kulunvalvonta
Asiakkaan kiinteistössä kiinteästi olevat järjestelmät, joilla 

voidaan ohjata lukitusjärjestelmän eri toimintoja.

Käyttäjät

Hallintakäyttäjä (kuva 4)
Hallintakäyttäjällä vastuulla on lukitusjärjestelmän 
hallinta, pääkäyttäjän hallinnointi ja aikaan liittyvien 
toimintojen päivittäminen kuten aikaviiveet ja aikalukko. 
Hallintakäyttäjällä ei ole pääsyä kassakaappiin. 

Pääkäyttäjä 
Pääkäyttäjä saa kassakaapin auki omalla koodillaan ja 
hän voi lisätä ja poistaa käyttäjäkoodeja.

Käyttäjä
Käyttäjä saa kassakaapin auki omalla koodilla ja pystyy 
vaihtamaan itsenäisesti oman aukaisukoodinsa.

Kaksoiskäyttäjä
Käyttäjäkoodeja tarvitaan kaksi, jotta lukitusjärjestelmä 
aukeaa. Yksittäinen käyttäjä ei saa kassakaappia auki.

OVR-käyttäjä (over ride)
OVR-käyttäjä on pääsääntöisesti arvokuljettaja, jonka ei 
tarvitse odottaa aikaviivettä saadakseen kaapin auki.

OTC-käyttäjä (one time code)
OTC-käyttäjä on arvokuljettaja, jonka aukaisukoodi 
on vaihtuva kertakäyttökoodi. Koodi vaihtuu jokaisen 
aukaisun jälkeen.

Käyttäjäkoodi + e-avain
Käyttäjällä on oltava aukaisukoodin lisäksi myös e-avain, 
jotta hän saa lukitusjärjestelmän auki. Järjestelmässä on 
tällöin erillinen lukija e-avaimelle.

Käyttäjäryhmät
Lukitusjärjestelmille voidaan määrittää myös erilaisia 
avausoikeustasoja ja käyttäjäryhmiä. Tällöin voidaan mää-
rittää että kahdesta samasta tai kahdesta eri ryhmästä 
tarvitaan aukaisukoodi, jotta järjestelmä saadaan auki. 
Kaikille käyttäjille voidaan määrittää myös oma aukaisu-
pari, jotta järjestelmä saadaan auki.

2 31



Korkean turvallisuustason lukitusjärjestelmissä on 
jokaisella käyttäjällä oma numeroitu muistipaikka eli 
ID-numero, joka syötetään aina oman aukaisukoodin 
yhteydessä. Näin tapahtumamuistiin jää varmasti oikea 
merkintä tapahtumasta.

Tapahtumamuisti
Lukitusjärjestelmän mallista riippuen muistiin jää jälki siitä 
kuka kassakaapin on aukaissut (100-10000 tapahtumaa). 
Korkean turvatason lukitusjärjestelmien muistiin jää 

lisäksi päivämäärä ja kellonaika.

Aikatoiminnot

Aikaviive ja viiveen jälkeinen aukioloaika
Lukitusjärjestelmään on ennalta ohjelmoitu aika, jonka 
kuluttua kassakaappi on mahdollista aukaista. Voidaan 
myös valita näytetäänkö käyttäjälle jäljellä oleva odotus-
aika vai viiveen käynnistymisestä kulunut aika. Ainoas-
taan OVR-käyttäjä voi ohittaa aikaviiveen. Aukioloaika 
on ennalta määritetty aika kuinka kauan kassakaappi on 
avattavissa aikaviiveen jälkeen.

Vaihtuva aikaviive
Eri vuorokauden ajoille voidaan asettaa eri pituinen aika-
viive, esimerkiksi aamulla ja illalla pidempi.

Väärän koodin jälkeinen viive
Jos lukitusjärjestelmää yritetään aukaista väärällä koodilla 
neljä kertaa peräkkäin, joutuu käyttäjä odottamaan 
mallista riippuen 5 – 20 minuuttia ennen seuraavaa 
aukaisuyritystä.

Koodin vanhentuminen
Lukitusjärjestelmä pakottaa käyttäjää vaihtamaan aukaisu-
koodin määritellyin väliajoin (1–12 kuukautta).

Aikalukko
Aikalukolla tarkoitetaan tiettyä kellon aikaa, jolloin luki-
tusjärjestelmää ei voida aukaista millään koodilla. Käyttä-
jälle määritetään kellonajat jolloin hän saa lukitusjärjes-
telmän auki. Aikalukkoon voidaan määrittää poikkeuksia 

– sellaisia, jolloin järjestelmä ei aukea lainkaan.

Hälytys-, ohjaus- ja lisätoiminnot

Lukitusjärjestelmän tilatiedot
Järjestelmältä saadaan hälytysjärjestelmälle tai kulun-
valvonnalle tieto siitä ovatko lukitusjärjestelmän lukot 
auki vai kiinni. Mikäli järjestelmä tai kassakaapin ovi on 
auki, ei hälytystä voida kytkeä päälle. Jos kassakaappi 
on esimerkiksi laskentahuoneessa, voidaan järjestelmä 
ohjelmoida niin, että laskentahuoneen ovi ei aukea kun 
kassakaappi on auki.

Käyttöluvan esto
Lukitusjärjestelmän käyttö voidaan estää kulunvalvon-
nalla tai rikosilmoitinjärjestelmällä. Hälytyksen ollessa 
aktiivinen ei lukitusta saada auki ennen kuin hälytys on 
kytketty pois päältä.

Ulkoinen jännitesyöttö
Lukitusjärjestelmän laajennusyksikköön syötetään käyttö-
jännite hälytysjärjestelmältä tai verkkovirtamuuntajalta.

Hiljainen hälytys
Ryöstötilanteessa voidaan kassakaappia aukaistaessa 
aktivoida hiljainen hälytys ryöstäjän huomaamatta. 
Toimintoon voidaan liittää myös aikaviive, joka aktivoituu 
kun hiljainen hälytys annetaan.

Etäkäyttö
Jokaiselle lukitusjärjestelmälle määritetään oma IP-osoite, 
joka mahdollistaa käytön verkon yli etänä. Lukitusjärjes-
telmä kytketään asiakkaan omaan suojattuun verkkoon. 
Huomaa, että järjestelmää ei voi avata etänä. 

Vaihtuva kertakäyttökoodi 
(one time code OTC)
Toiminto on tarkoitettu arvokuljetukselle. Aukaisukoodi 
vaihtuu aina kun lukitusjärjestelmä aukaistaan. Arvokul-
jettaja saa vaihtuvan aukaisukoodin järjestelmän ylläpi-
täjältä. Ylläpitäjä voi olla esimerkiksi arvokuljetusyhtiön 
laskentakeskuksessa.

Huom!
Mikään Kaso Oy:n valikoimiin kuuluva lukitusjärjestelmä 
ei hävitä koodia, vaikka paristot loppuisivatkin. Testa-
tuissa ja luokitelluissa lukoissa ei ole toimintoa jolla lukon 
saa auki, mikäli aukaisukoodi puuttuu. Markkinoilla ole-
van korkeimman turvallisuustason lukitusjärjestelmässä 
kaikki komponentit ovat kahteen kertaan varmistettu. 
Jos jokin lukitusjärjestelmän osa rikkoontuu, saa käyttäjä 

lukon auki varajärjestelmän kautta. 




