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• ABONELİK
1

2

www.hopinlock.com
adresine gir ve
“hopinlock manager”ı indir

3

Gerekli yerleri doldurarak
abonelik talebinde bulun

4

Onay maili ve abonelik
bilgilerini al

Hesap bilgilerini gir ve
kullanım talimatlarına göre
hopinlock’u kullanmaya başla

(*) hopinlock manager App yalnızca NFC özelliğine sahip olan Android
cihazlarda çalışmaktadır.
(**) Bu işlem sırasında ürün seri numarasına ihtiyacınız olacaktır.
Seri numaraya ulaşamıyorsanız; indirdiğiniz hopinlock manager uygulaması
açık iken, mobil cihazınızı kilit üzerine yakınlaştırarak kilit seri numarasının
otomatik olarak tanımlanmasını sağlayabilirsiniz.

• HIZLI BAKIŞ
1

2

Bölgeleri belirle
ve kilitleri ekle

3

Kişileri ve kullanıcıları
yönet

4

Görevler ata

Kilitleri yönet ve
verilerini yedekle

(*) Uygulama verilerinizi ve yapılandırma bilgilerinizi (bölgeleri, kilitleri,
görevleri ve kişileri) ve yapılan tüm işlemlerinizi buluta otomatik veya
manuel yedekleme yapabilirsiniz.

“hopinlock manager” NEDİR?
hopinlock uyumlu kilitlerin, kilit kullanıcılarının ve kilitlerin takılı olduğu
dolapların güvenli yönetim platformudur.
Kilit, dolap ve personel yönetimininden sorumlu yöneticilerin çok sayıdaki
personel dolaplarına mobil cihaz aracılığıyla kolaylıkla erişimini sağlayan,
yönetme ve kontrol etmelerini hızlandıran bir mobil uygulamadır.

NELER YAPABİLİRSİNİZ?

1

Mobil cihaz üzerinden kilitlerin açılması, master şifrenin ve kilit
parametrelerinin değiştirilmesi dahil kilidin tüm fonksiyonları
kolaylıkla ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.

2

Dolap tahsislerinde ilk kullanım şifresi, dolap tahsis numarası ve
kilit kullanım bilgisi otomatik olarak SMS ile personele gönderilir.
Bu sayede hızlı, doğru ve güvenli bilgilendirme sağlanır.

3

Dolapların envanteri ve dolapların bulunduğu bölge tanımlamaları
hopinlock sistemi ile listelenip düzenlenebilir. Dolaplara atanmış
personellerin, hangi personele hangi dolabın atandığı ve
kullanımda olmayan dolapların bilgisi ile kilitli tutulması vb.
ihtiyaçlar “hopinlock manager” mobil uygulaması sayesinde
kolaylıkla gerçekleştirilir. Bu bilgiler ofis programlarına içe/dışa
aktarılarak yönetim kolaylığı ve dökümantasyonu sağlanır.

4

Mobil uygulama, hopinlock.com sunucu ile eşgüdümlü çalışarak,
tesisinizdeki tüm hopinlock uyumlu kilitler için “Aktivasyon
Şifreleri” üretebilir ve bunları dolap kullanıcılarına SMS bildirimi
yapılabilir.
ve çok daha fazlası www.hopinlock.com’da...
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