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MASTER LOCK® VAULT ENTERPRISE

Inteligente. Simples. Seguro.

A nossa plataforma de software integrado 
permite-lhe conceder acesso a indivíduos, 
múltiplos utilizadores e grupos de 
utilizadores, de forma temporária ou 
contínua, através da nossa interface 
intuitiva e da tecnologia Bluetooth. Emita e 
revogue acesso em tempo real, otimizando 
a programação e o reforço da segurança.  

• Gerir eficientemente 
o acesso por forma 
a garantir que os 
utilizadores certos 
tenham o acesso certo

• Simplificar a configuração 
de segurança com 
carregamentos de 
utilizador em massa e 
bloqueios

• Mapear automaticamente 
as localizações do 
bloqueio e do cadeado 
através de smartphone 

• Controlar facilmente o 
acesso a dados robustos 
e pistas de auditoria

• Método garantido de 
introdução da cópia de 
segurança com código 
manual, direcional ou 
digital no hardware

• Aumentar a segurança da 
encriptação de 256 bits, 
para fins militares 

FUNCIONALIDADES INOVADORAS: 

Sistema Avançado de Segurança e Gestão do Acesso
A Master Lock, líder da indústria da segurança há mais de 95 anos, está a mudar a forma 
como as empresas fazem a gestão segura ao acesso. O nosso novo software Master 
Lock Vault Enterprise, concebido para utilizadores comerciais, e o suite de hardware 
habilitado com Bluetooth® oferecem a forma conveniente de controlar o acesso, gerir 
os bens e melhorar a responsabilidade. Esta inovação comprovada em segurança 
elimina o custo, o risco de segurança e a complexidade das chaves físicas.
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A Simplicidade e as Poupanças da Segurança Sem Chaves
Combine os benefícios dos custo e a conveniência da segurança sem chaves com o controlo, 
flexibilidade e responsabilidade do hardware habilitado com Bluetooth e do software integrado Master 
Lock Vault Enterprise. Esta solução integrada oferece uma administração eficiente e eficaz da gestão da 
segurança e do acesso do utilizador.

Produtos habilitados com Bluetooth
Os produtos habilitados do suite de Bluetooth do Master Lock Vault Enterprise podem ser 
combinados e adaptados às suas necessidades de aplicação. Atualize o hardware existente 
– cadeados ou caixa de bloqueio – para o Master Lock Vault e  experimente a conveniência 
da gestão simplificada do acesso.

• Torne seguras as áreas, os materiais, os equipamentos, as chaves ou cartões 
magnéticos

• Atribua facilmente acesso a grupos ou indivíduos por hora e data

• Faça uma gestão eficaz de vários bloqueios e utilizadores

• Aumente a responsabilidade com pistas de autoria de quem e quando acedeu 
aos dispositivos

NÃO PERDE QUALQUER CHAVE

NÃO SE ESQUECE DAS COMBINAÇÕES 

NÃO HÁ DUPLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CHAVES

Caixas de Bloqueio 

Bluetooth 
Caixas de bloqueio fortes e 
resistentes às intempéries 
com grande capacidade de 
armazenamento para chaves e 
cartões magnéticos 

CAIXA DE BLOQUEIO PARA 
MONTAR NA PAREDE 

Instale permanentemente em 
paredes ou armários para dar 
acesso a instalações ou chaves de 
equipamentos. 

Cadeados Bluetooth
Cadeados duradouros e fiáveis com 
tecnologia antidesbloqueio  
para uma segurança máxima.  

CADEADO EXTERIOR

Torne seguros os equipamentos 
e materiais exteriores, como 
vedações, armazéns, garagens e 
atrelados. 

CADEADO INTERIOR 

Torne seguros os armários, 
os cacifos e as áreas de 
armazenamento interiores.
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Gestão Flexível de Bens
Tenha um ou milhares de bloqueios, o Master Lock Vault Enterprise oferece às empresas segurança, 
simplicidade e responsabilidade incomparáveis. Os administradores controlam o acesso a cadeados 
individuais a nível de sistemas com a nossa interface weber conveniente, enquanto os utilizadores 
desfrutam de um acesso simples e seguro a cadeados ou caixas de bloqueio atribuídas com o Master Lock 
Vault Enterprise. 

INDIVIDUAL GRUPO PERSONALIZADO

Partilhe acesso permanente ou 
temporário com a nossa aplicação 

que torna os smartphones em 
chaves inteligentes. 

Atribua facilmente utilizadores 
e dispositivos a grupos de 
acesso únicos, a pedido.

Desfrute de personalização em todo o 
sistema, incluindo a capacidade para 

sobrepor grupos para uma gestão 
eficiente do acesso. 
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A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da propriedade da Bluetooth SIG Inc. e 

qualquer utilização dessas marcas pela Master Lock Company LLC é feita sob licença. Outras marcas registadas e nomes 

comerciais são aqueles dos respetivos donos.

SEARCH VAULT ENTERPRISE

Aproveite os produtos do suite habilitados com Bluetooth do Master Lock Vault 
para transformar a forma como faz os seus negócios. Visite-nos online em 
masterlock.com/solutions/vault. 

Acesso Constante
A nossa aplicação incluída e de fácil utilização 
elimina a necessidade de chaves físicas e gestão 
das chaves, reduzindo os custos e reforçando a 
segurança. Os utilizadores visualizam o historial 
pormenorizado de utilização do bloqueio, incluindo a 
atividade de desbloqueio/abertura/novo bloqueio. 

A ESCOLHA INTELIGENTE, SIMPLES E SEGURA


