
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Uw persoonlijke PC- en laptopbeveiliging 
Betrouwbaarder dan een Windows paswoord! 

IT-locks is een slimme en eenvoudige proximitykaart  
gebaseerde oplossing om uw PC of laptop te beveiligen, 
standalone of centraal bestuurd met CMAX-5 software.  
Simpelweg de kaart verwijderen van de kleine  
desktoplezer blokkeert de PC en monitor onmiddellijk voor 
ongeautoriseerde gebruikers.  
 
In tegenstelling tot Windows paswoorden kan een proximi-
tykaart niet gekopiëerd of gedupliceerd worden.  
IT-locks beschermd uw data en kan samenwerken met 
Windows beveiliging of andere software applicaties.  
Harde schijf data blijft onveranderd. 
IT-locks beveiligt onmiddellijk uw keyboard, monitor en 
muis en is ideaal voor open kantoorruimtes,  
trainingsruimtes, colleges en andere locaties. Door  
IT-locks te gebruiken bent u er zeker van dat de  
computers altijd beveiligd zijn en bent u niet afhankelijk van 
gebruikers die handmatig de PC’s moeten blokkeren. 
 
De IT-locks privacy knop laat het computerscherm  
onmiddellijk zwart worden zodat niemand anders uw  
vertrouwelijke gegevens kan bekijken. Als de knop  
opnieuw wordt ingedrukt komt het scherm meteen weer op 
zodat u weer verder kunt met werken. 
 
De compacte desktoplezer wordt via een USB poort met 
uw computer verbonden en heeft dus geen andere stroom-
voorziening nodig. U kunt simpelweg de  
eenvoudige software installeren en IT-locks is klaar voor 
gebruik. 
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IT-locks eigenschappen 
 

 Administrator paswoorden 

 Gebruikers accounts 

 Draadloze smartcard technologie 

 Inschrijvingslezer 

 USB connectie 

 Virtual Keyboard Driver voor 3rd party  applicaties 

 Privé knop 

 Sleep & Eco energie besparende instellingen          
mogelijk 

 CMAX-5 software integratie 
 

Virtueel keyboard driver 
 
De desktoplezer kan ook gebruikt worden in  
combinatie met allerlei Windows applicaties voor  
automatische toegang of kaartnummers. 
 
In keyboard simulatie mode zal het kaartnummer te 
zien zijn wanneer de knop ingedrukt wordt. De setup 
software zorgt voor hexadecimalen en decimalen 
weergave, kaartnummer lengte en positie. Deze  
eigenschap zorgt ervoor dat typefouten worden  
geëlimineerd wanneer bijvoorbeeld lange  
kaartnummers worden ingetoetst in databases of  
andere software applicaties. 

 

Verkrijgbare aanvullende producten 
 
AX Sleutelhanger 
Art. nummer 205-221 
AX proximity sleutelhanger  
om te gebruiken met de  
IT-locks lezer.                                                    
Verkocht in pakjes van 10 stuks. 
Afmetingen: 35 x 7,5mm. 

AX ISO proximity kaarten 
Art. nummer 205-220 
AX proximitykaarten om te                                                            
gebruiken met de IT-locks lezer.                                                    
Geschikt voor fotoprint. 
Verkocht in pakjes van 10 stuks. 
Afmetingen: 85,4 x 54 x 0,8mm. 
 
Ook verkrijgbaar als duo-technologie 
met een hi-co  
magneetstrip. Art. nummer 205-223. 

Artikelnummers 
 
IT-locks AX technologie                              
IT-locks Mifare technologie                         
 
AX ISO proximitykaarten 
AX proximity sleutelhanger 
AX ISO proximity kaarten                                                               
met hi-co magneetstrip 

Minimum PC specificaties 
 

 PC of laptop met beschikbare USB poort 

 800 MHz processor 

 128MB RAM 

 >100MB harde schijf 

 CD Rom 

 Windows 98SE, 2000, ME, XP & Vista 

 PS2/USB Keyboard 

 8MB Videogeheugen 

IT-locks kit inhoud 
 

 1 Desktop lezer 

 Bevestigingsklittenband 

 1 Proximitykaart 

 IT-locks software CD met drivers 

 
De nieuwste CMAX-5 software kan gratis gedownload worden 
van de website van Axxess ID . 
http://www.axxessid.com 

105-702 
105-703 
 
205-220 
205-221 
 
205-223 

Garantie 
 
De apparatuur heeft 2 jaar garantie op materiaal– en  
fabrieksfouten vanaf de datum van verzending. 
(Zie de garantievoorwaarden voor meer details). 

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom mag er geen tekst worden 
gebruikt in welke vorm dan ook. Druk– en zetfouten voorbehouden. 


