Mobile Access
Adgang via smarttelefon

Elektronisk
adgang og data
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Rask, fleksibel, sikker
Mobile access gjør det
mulig
Verdsetter du smarte adgangsløsninger, vil du være på den
trygge siden med Mobile Access. Enten det er for personlig
eller forretningsbruk, små, mellomstore eller store bedrifter
– ved å overføre adgangsrettigheter elektronisk til brukernes
smarttelefoner, sparer du tid og får frihet og fleksibilitet.

Hurtig
Ingen behov for personlig
overlevering av nøkler – brukerne
dine mottar den digitale nøkkelen
umiddelbart på smarttelefonen og
åpner døren vi appen.

Sikker
Overføringen er kryptert fra ende til
ende. I tillegg er også selve
adgangsdataene kryptert, slik at
smarttelefonen ikke har adgang til
dem.

Fleksibel
Send digitale nøkler over
mobilnettverket og juster fleksibelt
hvem som har adgang hvor, og hvor
lenge.

Tidsbesparende og
kostnadseffektivt
En smart digital prosess kan spare
deg tid og penger og gi deg mulighet
til å utvikle nye forretningsmodeller.

Mobile access fra
dormakaba åpner
dører for brukerne
dine – men bare
når du ber om det.
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Åpen for nye muligheter
med Mobile Access
Mobile Access forenkler adgangsbehandlingen: send digitale nøkler til
brukere med bare noen få klikk. Brukerne laster ned dormakaba-appen
Mobile access og åpner elektroniske dører enkelt med smarttelefonen.

På arbeidsstedet eller hjemme?
Det viktigste: det er smart!
Med Mobile Access, kan ansatte
bruke smarttelefonen for å få
adgang til kontoret. Eller de kan
åpne deres egen inngangsdør
hjemme. Nye adgangsrettigheter
kan gis eksternt til ansatte,
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eksterne kontraktsarbeidere,
gjester, familiemedlemmer og
venner – uten å måtte bekymre
deg om å få tilbake tapte nøkler
og kort.

Adgang for ansatte
Med Mobile Access, kan de
ansatte bruke smarttelefonen
for å komme inn på
arbeidsstedet. Og du kan enkelt
gir adgangsrettigheter på tvers
av lokasjoner.

En prosjektleder besøker for
eksempel et annet kontor og
mottar alle de nødvendige
adgangsrettighetene til
mobiltelefonen, på forhånd.

Sende adgangsrettigheter på forhånd
Forventer du besøkende etter
arbeidstid, eller må en
kontraktsarbeider jobbe på
kvelden? Da kan du sende dem
deres midlertidige
adgangsrettigheter på forhånd

– på tvers av flere lokasjoner, og
enkelt justerbart. De elektroniske
dørlåsene dine integreres smart
inn i din adgangsløsning og du
har informasjonen du trenger lett
tilgjengelig.

Reager raskt og fleksibelt
Du kan reagere raskt i tilfelle
uventet fravær, utskiftinger eller
hvis noen raskt må komme inn på
kontoret. Med Mobil Access,
sender du digitale nøkler direkte
via smarttelefonen til personen
som trenger adgang.

Mobile access kan også
kombineres sømløst med
tidsregistrering, takket være
partnerprogrammer.

Forenkle drift, øk effektivitet
Mobile Access gjør livet enklere.
Velg den skybaserte løsningen
vår og bli i stand til å integrere
ditt eget bestillingssystem: lei ut
leiligheter, idrettsanlegg,
områder eller rom – uten å måtte
være på stedet når den bestilte
tiden begynner.

Eiendomsforvaltere har det ofte
travelt med å håndtere
leierendringer, tapte nøkler eller
eksterne tjenesteleverandører.
Med Mobile Access kan de jobbe
mer effektivt, da de ikke lenger
trenger å være på stedet for å
åpne dører og levere nøkler.

TapGo for store bedrifter
Takket være TapGo-teknologi, er det bare
nødvendig å åpne dormakaba-appen for
mobil adgang når du er i bygningen. Deretter
kjører den i bakgrunnen og alle dører, porter
eller bommer kan åpnes uten å låse opp
mobilen.
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Adgangsløsning
• Gi eller trekk tilbake
adgangsrettigheter, definer
tidsprofiler og mye mer

Sikker plattform for
datadistibusjon
• Sikker dataoverføring
• Overfør adgangsrettigheter til
en smarttelefon

Adgangsmedium
• Smarttelefon gir adgang via
dormakaba-appen for mobile
access (iOS og Android)

Adgang ved døren
• Via Bluetooth® eller NFC
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Digitale adgangsmedia?
For all adgang.

Digitaliser døren din og nyt fordelene ved Mobile
Access: Velg blant et stort utvalg av egnede
produkter for dine behov – fra elektroniske låser til
digitale låssylindre og designvinnende kortlesere i
tillegg til tids- og registreringsterminaler.

Finn ut mer på:
dormakaba.no
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Vi forplikter oss til å fremme en bærekraftig utvikling i hele verdikjeden vår,
som samsvarer med vårt økonomiske, miljømessige og sosiale
samfunnsansvar med tanke på nåværende og fremtidige generasjoner.
Bærekraft på produktnivå er en viktig, fremtidsrettet tilnærming innen
byggebransjen. For å kunne gi kvantifiserbare opplysninger om et produkts
miljøeffekter gjennom hele dets livssyklus fremstiller dormakaba
miljøprodukterklæringer (EDP-er), basert på helhetsvurderinger av
levetiden.
Besøk oss gjerne:
www.dormakaba.no

Dørlukkere,
lås og beslag

Inngangssystemer

Elektronisk adgangskontroll og data

Safe
Låser

Låssystemer

Service

Hotellsystemer

dormakaba Norge AS
Tlf: 06866
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no
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Vårt engasjement for bærekraft

