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DEPOZYTOR  TECHCODE

Depozytor  TECHCODE przeznaczony jest do przechowywania kluczy do
pomieszczeń oraz szaf, w których przechowywane są dokumenty publiczne
oraz inne dokumenty zawierające dane osobowe. Depozytor spełnia kryteria
ochrony wymaganej tzw. Ustawą RODO oraz Ustawy o dokumentach
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 53 z późn. zm.) . 

zapewnia kontrolę
dostępu fizycznego i
bezpieczne
przechowywanie:

Depozytor TECHCODE udziela dostępu do przechowywanych w nim zasobów
wyłącznie osobom posiadającym kartę identyfikacyjną RFID lub indywidualny
kod dostępu. Automatycznie rejestruje on każdą podjętą próbę logowania,
otwarcia, pobrania oraz zwrotu zasobów.  

Wysoki standard jakości w zakresie bezpieczeństwa

Wszystkie zarejestrowane w systemie dane ewidencjonowane i dostępne są w
czasie rzeczywistym.

DOSTĘP DO DANYCH ONLINE 

DOSTĘP DO ZASOBÓW 24 H NA DOBĘ

SKRACANIE I USPRAWNIANIE PROCESÓW
ZWIĄZANYCH  Z WYDAWANIEM I ZWROTEM

ZASOBÓW

Otwórz depozytor TECHCODE, wyjmij z niego lub włóż zasób do szafy,  zamknij
drzwi. Depozytor wszystko zarejestruje: kto, co i kiedy pobrał lub zwrócił.

Depozytor TECHCODE dostępny jest o każdej porze dnia i nocy. Prosta
obsługa umożliwia samodzielne pobieranie i oddawanie zasobów do
depozytora przez każdą osobę, której udzielono dostępu do szafy.

ZDALNE UDZIELANIE I BLOKOWANIE
DOSTĘPU DO DEPOZYTORA

kluczy

innych cennych
zasobów

dokumentów
publicznych

NIWELOWANIE KRADZIEŻY ORAZ BŁĘDÓW
WYNIKAJĄCYCH Z POMYŁEK CZŁOWIEKA

Zastosowane w depozytorze TECHCODE opatentowane rozwiązania* dają
gwarancję niezawodności odczytu i poprawności danych. Depozytor nie
przeoczy i nie pomyli kto i kiedy pobrał dany zasób. 

REDUKOWANIE KOSZTÓW I WYDATKÓW
OGÓLNOZAKŁADOWYCH

Depozytor TECHCODE wykonuje prace realizowane dotąd przez człowieka (np.
magazyniera) umożliwiając redukcję czasu jego pracy, a nawet etatu.

Dostęp do depozytora TECHCODE można udzielać zdalnie, na podstawie
przypisanego użytkownikowi kodu. Administrator systemu w każdej chwili
możne również zablokować dostęp do depozytora określonemu użytkownikowi.
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KONTROLA DOSTĘPU FIZYCZNEGO ORAZ
AUTOMATYCZNY REJESTR POBRAŃ

 I ZWROTÓW

ZALETY DEPOZYTORA TECHCODE:

BEZPIECZEŃSTWO PRZECHOWYWANIA
KLUCZY ORAZ INNYCH ZASOBÓW 

RODO

*Patent zgłoszony przez Techmark został zarejestrowany  w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem P. 422041

https://techmark.com.pl/


Depozytor TECHCODE wykorzystuje technologię RFID. Polega ona na odczytywaniu informacji zawartych w tagach, którymi znaczone są
przedmioty. Do każdej rzeczy przechowywanej w szafie kodowany jest najpierw specjalny znacznik (tag), dzięki któremu przedmiot jest
identyfikowany przez system. W depozytorze TECHCODE zastosowano opatentowane rozwiązania związane z odczytem tagów RFID.
Dzięki nim,  osiągamy najwyższą skuteczność odczytu tagów.  Daje to gwarancję niezawodnej identyfikacji otagowanych zasobów
objętych kontrolą depozytora TECHCODE. 

W przeciwieństwie do tradycyjnych
depozytorów przeznaczonych wyłącznie na
klucze, w depozytorach TECHCODE można
przechowywać również inne zasoby,  nad
którymi potrzebna jest stała kontrola. 
 
W depozytorze TECHCODE  oprócz kluczy,
można składować także karty
identyfikacyjne,  dowody rejestracyjne i inne
dokumenty publiczne.
 
Wnętrze szafy można dostosować pod
kątem rodzaju składowanego w niej
asortymentu, w zawieszki do kluczy, półki
oraz przegrody. 
 
Dzięki temu, depozytor TECHCODE  jest
uniwersalnym rozwiązaniem, szafą
wykorzystywaną do bezpiecznego
przechowywania nie tylko kluczy. 
 

JAK TO DZIAŁA? 

Depozytor należy do grupy innych mebli z linii TECHCODE, w których zaimplementowano technologię RFID. Wszystkie te meble (np. szafy
aktowe, szafy magazynowe , szafy na zużyte zasoby, wózki na elektronarzędzia i inne) działają w tym samym systemie RFID.  Stworzony
przez Techmark system, za pomocą szaf z linii TECHCODE umożliwia zbieranie wielu informacji na temat używania przez użytkowników
otagowanych przedmiotów. Dane te wykorzystywane są do analiz, pomagają przy planowaniu kolejnych działań i optymalizacji procesów
biznesowych.  Meble z grupy TECHCODE można łączyć ze sobą w ramach jednego systemu***.  Można je również  zintegrować z innymi
systemami stosowanymi w firmie. 

www.meblerfid.com.pl

CO MOŻNA
PRZECHOWYWAĆ W
DEPOZYTORZE TECHCODE?

DEPOZYTOR JEST KOMPATYBILNY Z INNYMI SZAFAMI TECHCODE RFID

HOTELE, OŚRODKI WCZASOWE, APARTAMENTOWCE, SANATORIA...

GDZIE MOŻNA STOSOWAĆ DEPOZYTOR TECHCODE?  

SZKOŁY, UCZELNIE, BIBLIOTEKI I INNE PLACÓWKI DYDAKTYCZNE...

TEATRY, MUZEA, KINA, WYSTAWY STAŁE I CZASOWE...

SĄDY, PROKURATURY, BIURA CELNE, POSTERUNKI POLICJI, ARESZTY...

SZPITALE, PRZYCHODNIE, GABINETY LEKARSKIE, PLACÓWKI MEDYCZNE...

LOTNISKA, DWORCE, KRAŃCÓWKI AUTOBUSOWE...

STADIONY, BASENY, KLUBY I OBIEKTY SPORTOWE...

URZĘDY, BIURA, FIRMY, ZAKŁADY PRODUKCYJNE, PUNKTY OBSŁUGOWE...

SALONY I SERWISY SAMOCHODOWE, WYPOŻYCZALNIE SAMOCHODÓW...

OPATENTOWANE ROZWIĄZANIA

DEPOZYTOR  TECHCODE

od 11 600 zł **

** Uśredniona cena za jedną szafę przy zakupie jednego bloku szaf składającego się z czterech szaf. 

Więcej  informacji o depozytorach oraz innych szafach
TECHCODE znajdziesz na naszej stronie:

*** Do przechowywania większej ilości dokumentów publicznych lub innych dokumentów zawierających dane osobowe i podlegających szczególnej ochronie oraz       
kontroli dostępu zalecamy szafy aktowe TECHCODE.  
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