
Šiais laikais daug žmonių naudojasi galimybe už prekes ir paslaugas atsiskaityti mobiliaisiais telefonais, tačiau 
naudoti telefoną kaip raktą nėra įprasta. Pakeitus visus fizinius raktus skaitmeniniais, jums nereikės jaudintis 
apie raktų turėjimą – mobilusis telefonas yra vienintelis raktas, kurio jums kada nors prireiks. Skaitmeniniai raktai 
padeda daug patogiau nuomotis butus, nes savininkai gali dalintis raktais su nuomininkais be jokio fizinio 
kontakto.

Nuomojami butai šiais laikais itin populiarūs. Tačiau minusas yra tai, kad savininkas ir nuomininkas turi susitikti iš 
karto, kad perduoti raktą nuomininkui, o tai daug laiko atimanti procedūra. Be to gavę raktus nuomininkai gali 
juos nukopijuoti. Jei raktas būtų pamestas ar pavogtas, durų spynos keitimas būtų papildomos išlaidos 
savininkui.

„BLE Locking“ euro cilindras yra patogi 
skaitmeninių raktų dalijimosi platforma.

Laiko švaistymas ir logistika
Visą laiką budėti nežinant, kada atvyks jūsų 
nuomininkas, ir būti fiziškai šalia.

Pamesti, pavogti ar nukopijuoti raktai
Laikas ir pinigai, kurių reikia norint sukurti naujus 
raktus arba, blogiausiu atveju, pakeisti durų 
spyną.

Nėra raktų naudojimo ataskaitos
Savininkas negali pasakyti, kada ir kas 
naudojasi jo nuoma.

Problemos su fiziniais raktais

Skaitmeninių raktų dalijimosi platforma



„BLE Locking“ euro cilindras skirtas patogiam nuomojamų butų aptarnavimui. Durys išliks tokios pačios – tiesiog 
pakeiskite esamą cilindrinę spyną ir turėsite skaitmeninius raktus, kurie valdomi iš „BLE Locking“ mobiliosios 
programėlės telefone. Cilindro akumuliatoriaus veikimo laikas yra 2+ metai, o programėlė automatiškai tai 
stebės ir jus informuos. Nereikia nerimauti dėl pamestų ar pavogtų raktų, taip pat nereikia susitikti raktu perdavimui. 
Kaip paprasta dalintis raktais su savo nuomininkams, dar lengviau juos ištrinti jiems išėjus iš patalpų. Taip pat yra 
galimybė bendrinti ribotus prieigos raktus pasirinktam laikotarpiui (pvz., savaitei), po kurio raktas bus automatiškai 
išjungtas. Be to, pametus mobilųjį telefoną, Euro cilindrą galima aktyvuoti naudojant 6 skaitmenų PIN kodą. Raktus 
galima gauti prisijungus prie naujojo telefono ir aktyvavus „BLE Locking“ mobiliają programėlę.

„BLE Locking“ euro cilindro naudojimas turi daug privalumų. Jūs sutaupote daug  brangaus laiko sumažinę fizinį 
kontaktą, kurio reikia norint perduoti raktą. Be to, fiziniai raktai gali kainuoti iki 10 kartų brangiau. BLE Locking 
sprendimo skaitmeniniai raktai kainuoja 1 EUR, o pirmieji 10 raktų yra nemokami. Mūsų sprendimas yra saugus ir, 
skirtingai nei fiziniai raktai, skaitmeninių raktų negalima kopijuoti ar dalytis trečiosioms šalims. Dar daugiau, 
užrakinimo istorija yra prieinama savininkui rodo, kada klavišai buvo naudojami.

„BLE Locking“ užraktas 
Greitas ir lengvas montavimas

Nėra kontaktinio rakto dalijimosi

Viena mobilioji programėlė visiems jūsų raktams

10 kartų pigiau nei fiziniai raktai

Nereikia interneto - veikia su Bluetooth

Banko lygio saugumas

Su mūsų sprendimu jūsų įėjimai gali būti suskaitmeninti per kelias minutes, 
o Jūs sutaupysite brangaus laiko ir pinigų!
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1. BLE Locking mobiliojoje programėlėje pasirinkite laikotarpį, per kurį raktai bus aktyvūs ir išsiųskite
skaitmeninius raktus reikiamiems asmenims.

2. Pakviestasis gaus BLE užrakinimo programėlės raktą į savo mobilųjį telefoną ir galės naudoti raktą tik per jūsų
suteiktą laikotarpį.

3. Kai praeis laikas, raktas automatiškai taps neaktyvus.

Daugiau informacijos 
www.ictus.lt

Kontaktai: 
ICTUS LT, UAB, Subačiaus 
g. 83-8, 11342 Vilnius,
info@ictus.lt

Kaip įdiegti:

Skaitmeninių raktų bendrinimas su nuomininkais:

1. Įsigykite BLE Locking Euro cilindrą.

2. Pakeiskite esamą cilindro spyną BLE Locking Euro
cilindru (5 minutės sumontavimas).

3. Atsisiųskite mobiliąją programėlę BLE Locking ir
nuskaitykite cilindro QR kodą, kad užregistruotumėte
užraktą.

4. Užraktas bus rodomas programėlėje ir dabar jį bus
galima atidaryti skaitmeniniu būdu.

Sudomino? 

Išsamią konsultaciją suteiksime telefonu +370 696 10010
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