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Innowacja i ekologia hasłami VIII Konferencji Abloy Security Point  

 

Dwa dni, trzy wyróżnienia i cztery nowe produkty – tak w skrócie podsumować można 

jedną z najważniejszych konferencji dla branży zabezpieczeń. Wydarzenie zorganizowane 

zostało przez firmę Assa Abloy - największego na świecie producenta zamków i systemów 

zabezpieczających. 

Jednym z głównych celów odbywającej się  

3 i 4 grudnia w Rawie Mazowieckiej konferencji 

było zaprezentowanie czterech innowacyjnych 

rozwiązań grupy Assa Abloy. Partnerzy 

programu Abloy Security Point mieli ponadto 

możliwość wymiany doświadczeń oraz poznania 

laureatów prestiżowych odznaczeń 

przyznawanych corocznie najlepszym 

dystrybutorom.  

Inteligentny klucz w smartfonie 

Pierwszą z zaprezentowanych nowości była koncepcja zdalnie programowanego klucza, 

którym można sterować przez telefon. ABLOY CLIQ CONNECT to wydajna aplikacja, która 

pozwala jednej osobie kontrolować dostęp do budynku, zapisywać na dysku raporty z wejść i 

wyjść oraz otrzymywać powiadomienia o sytuacjach awaryjnych. Dzięki temu administrator, 

posiadając jedynie dostęp do Internetu, może wyznaczać konkretne uprawnienia wszystkim 

posiadaczom kluczy i blokować je w miarę potrzeb. – Członkowie konferencji jako jedni z 

pierwszych dowiadują się o najnowszych produktach Assa Abloy.  

W tym roku mogliśmy poznać między innymi rozszerzenie możliwości systemu klucza 

opartego na platformie Abloy Cliq Connect. Aplikacja jest bardzo dużym ułatwieniem dla 

klienta, który oczekuje najszybszej reakcji na przyznanie lub usunięcie uprawnień na kluczu 

 
 

Fot. Assa Abloy 
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użytkownika – komentuje Sebastian Janus z firmy AJS Grupa, zdobywca srebrnego klucza 

sukcesu oraz jeden z czołowych dystrybutorów produktów Assa Abloy. 

Elektroniczne depozytor kluczy  

Uczestnicy VIII Konferencji Abloy Security Point 

poznali także nowe systemy zabezpieczeń – 

depozytor Traka21 oraz Traka z gniazdami ABLOY. 

Te pionierskie rozwiązania stworzone zostały z 

myślą o małych i średnich firmach,  

w których szczególnie istotne jest efektywne 

zarządzanie kluczami. Goście wydarzenia docenili 

łatwość obsługi, użyteczność oraz atrakcyjną cenę 

nowych produktów.   

Ekologia na pierwszym miejscu 

Kolejnym z zaprezentowanych podczas konferencji rozwiązań był system zamków ABLOY 

LOW ENERGY LOCS. Stworzony w oparciu o elektroniczny system sterowania pozwala 

korzystać zarówno z głównego zasilania, jak i bezprzewodowego z użyciem baterii. Daje to 

możliwość zmniejszenia kosztów, szczególnie w sektorze przemysłowym. - Nowa oferta 

produktowa zaprezentowana podczas konferencji doskonale wkomponowuje się w 

dynamicznie rozwijający się rynek systemów zamknięć. Produkty Assa Abloy są odpowiedzią 

na aktualne trendy i pozwalają jej nie tylko utrzymać pozycję światowego lidera, ale i 

nieustannie zwiększać grono zadowolonych klientów – mówi Tomasz Szczepanowski, 

Dyrektor Zarządzający w gdańskiej firmie Sekkura - licencjonowanego dystrybutora 

produktów Assa Abloy, który podczas konferencji otrzymał brązowy klucz do sukcesu.  

Elitarne grono 
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W konferencji udział wzięli przedstawiciele firm, będących partnerami programu Abloy 

Security Point, który potwierdza najwyższy poziom wiedzy technicznej oraz zdolność 

realizacji i obsługi systemów zabezpieczeń dla strategicznych instytucji. Partnerzy programu 

mieli możliwość wymiany doświadczeń z zakresu systemowych zabezpieczeń budynków oraz 

omówienia planów rozwoju w każdej z firm. Jak co roku rozdano również złote, srebrne oraz 

brązowe „klucze do sukcesu Abloy”, które są cennym wyróżnieniem dla najlepszych 

dystrybutorów. - Jestem bardzo zadowolony z nagrody, a dowodzi ona jednej rzeczy - ciężka 

praca popłaca. Bycie docenionym na tle tak wspaniałych firm i przyjaciół z grupy ABLOY to 

ogromne wyróżnienie – komentuje Mariusz Jesionowski z firmy Ferro-Met, laureat złotego 

klucza do sukcesu. Ważnym punktem dwudniowego spotkania było także uroczyste 

dołączenie do grona dystrybutorów ASP firmy Energo Security Serwis (ESS), która tworzy 

cenione od lat systemy ochrony obiektów przemysłowych. 
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