Mobile Access
Tillträde via smartphone

Elektroniska
passersystem &
data
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Snabbt, enkelt och säkert
Mobile Access gör det
möjligt
Om du värdesätter smarta passagesystem, kan du känna
dig säker med Mobile Access. Oavsett om det gäller
personliga applikationer eller affärsapplikationer, fastigheter,
små, medelstora eller stora företag kan du vinna tid, frihet
och flexibilitet genom att överföra dina tillträdesrättigheter
elektroniskt till dina användares smartphones.
Snabb
Inget behov av personliga
nyckelöverlämningar – dina
användare får den digitala nyckeln
direkt på sin smartphone och kan
öppna dörren via appen.

Säker
Överföringen är end-to-endkrypterad. Dessutom är
åtkomstdata krypterad, så
smartphones kan inte komma åt
dem.

Flexibel
Skicka digitala nycklar över
mobilnätverket och anpassa vem
som har tillträde var och hur länge.

Tidsbesparande och
kostnadseffektivt
Smarta digitala processer gör att du
kan spara tid och pengar och göra
det möjligt för dig att utveckla nya
affärsmodeller.

Mobile Access
från dormakaba
öppnar dörrar för
dina användare –
men bara med din
tillåtelse.
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Lås upp nya möjligheter
Med Mobile Access
Mobile Access förenklar din tillträdeshantering: skicka digitala nycklar till
användare med bara några få klick. Dina användare kan ladda ned
dormakabas app för Mobile Access och öppna elektroniska dörrlås med sina
smartphones.

Hemma eller på arbetet?
Huvudsaken: det är smart!
Med Mobile Access kan anställda
använda sina smartphones för
att få tillträde till sitt kontor. Eller
så kan de öppna sin egen
ytterdörr hemma. Du kan bevilja
nya passagerättigheter på
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distans för de anställda, externa
entreprenörer, gäster,
familjemedlemmar och vänner –
utan att du behöver oroa dig för
att få tillbaka nycklar eller
passerkort.

Tillträde för anställda
Med Mobile Access kan dina
anställda använda sina
smartphones för att komma in
på sin arbetsplats. Och du kan
enkelt bevilja tillträdesrättigheter
på olika platser.

Till exempel kan en projektledare
som är på besök från ett annat
kontor få tillträdesrättigheter på
mobiltelefonen, i förväg.

Skicka tillträdesrättigheter i förväg
Väntar du besök efter kontorstid?
Eller behöver en entreprenör
arbeta nattetid? Då kan du
skicka tillfälliga behörigheter i
förväg – på flera platser och
enkelt justera rättigheterna.

Dina elektroniska dörrlås är
intelligent integrerade i din
passerlösning och informationen
du behöver finns nära till hands.

Reagera snabbt och flexibelt
Du kan reagera snabbt vid
oväntad sjukfrånvaro, vikarier
eller om någon snabbt behöver
komma in på kontoret. Med
Mobile Access kan du skicka
digitala nycklar till smartphones
när någon behöver tillträde.

Mobile Access kan också
kombineras sömlöst med
tidsregistrering, tack vare
gränssnittet till
partnerapplikationer.

Förenkla verksamheten, öka effektiviteten
Mobile Access gör livet enklare.
Välj vår molnbaserade lösning för
att kunna integrera ditt eget
bokningssystem: hyr ut
lägenheter, idrottsplatser,
utrymmen eller rum – utan att
behöva vara på plats när
bokningen träder i kraft.

Fastighetsförvaltare är ofta
upptagna med att hantera
hyresgästbyten, borttappade
nycklar eller externa
tjänsteleverantörer. Mobile
Access gör att de kan arbeta mer
effektivt, eftersom de inte längre
behöver vara på plats för att
öppna dörrar och överlåta
nycklar.

TapGo för större företag
Tack vare TapGo-tekniken, behöver du bara
starta dormakabas app för Mobile Access en
gång inuti byggnader. Därefter körs den i
bakgrunden och du kan enkelt öppna dörrar,
grindar och slussar.
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Passersystem
• Bevilja eller återkalla
tillträdesrättigheter, definiera
tidsprofiler och mycket mer

Säker plattform för
datadistribution
• Säker dataöverföring
• Överför tillträdesrättigheter
till en smartphone

Användare
• Använd smartphone för
tillträde via dormakabas app
Mobile Access (iOS och
Android)

Tillträde vid dörren
• Via Bluetooth® eller NFC
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Smarta
nyckelteknologier?
Det är värt det för varje
passage.
Digitalisera din dörr och njut av fördelarna med
Mobile Access: Välj från ett brett sortiment av
lämpliga produkter för dina behov – från elektroniska
dörrbeslag till trendiga digitala låscylindrar och
designvinnande läsare samt tid- och
närvaroterminaler.

Läs mer på:
dormakaba.se
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Vi strävar efter att främja en hållbar utveckling längs hela vår värdekedja i
linje med vårt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar gentemot
nuvarande och framtida generationer.
Hållbarhet på produktnivå är ett viktigt, framtidsorienterat
tillvägagångssätt inom byggnadsindustrin. För att kunna ge kvantifierade
upplysningar om en produkts miljöpåverkan genom hela livscykeln, tillhandahåller dormakaba Environmental Product Declarations (EPD), baserade
på holistiska livscykelbedömningar.
Du är välkommen att besöka oss:
www.dormakaba.se

Dörrbeslagning

Entré
system

Passersystem
och data

Kassaskåpslås

Låssystem

Service

Hotellsystem

dormakaba Sverige AB
T: +46 31 355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.com
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