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Vores bæredygtighedsløfte

Vi forpligter os til at fremme en bæredygtig udvikling i hele vores værdikæde 
i overensstemmelse med vores økonomiske, miljømæssige og sociale ansvar 
overfor nuværende og kommende generationer.
Bæredygtighed på produktniveau er en vigtig, fremtidsorienteret tilgang i 
byggebranchen. For at kunne give talmæssige oplysninger om et produkts 
indvirkning på miljøet gennem hele dets livscyklus stiller dormakaba 
miljødeklarationer (EPD'er) med udgangspunkt i holistiske 
livscyklusvurderinger til rådighed.

Besøg os på: 

www.dormakaba.dk 

Dørbeslag Dørautomatik

Elektronisk  
adgang og Data

Pengeskabs  
låse

Låsesystemer Service

Hotel  Systemer

dormakaba Danmark A/S
T: 44 54 30 00
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk



Elektronisk  
adgang & data

Mobile Access 
Adgang via smartphone



2



3

Hurtig, fleksibel, sikker 
Mobile Access gør det 
muligt

Hurtig
Der er ikke brug for overdragelse af 
personlige nøgler – dine brugere 
modtager den digitale nøgle med 
det samme på deres smartphone og 
kan åbne døren via appen.

Fleksibel
Send digitale nøgler over det mobile 
netværk, og nyd fleksibiliteten i at 
forvalte hvem der skal have adgang 
og hvortil, og hvor længe.

Sikker
Transmissionen er end-to-end-
krypteret. Derudover er selve 
adgangsdataene krypteret, så 
smartphonen ikke kan få adgang til 
dem.

Tidsbesparende og 
omkostningseffektiv
Smarte digitale processer kan spare 
dig tid og penge, og give dig 
mulighed for at udvikle nye 
forretningsmodeller.

Mobile Access fra 
dormakaba åbner 
døre for dine 
brugere – men kun 
når du tillader det.

Hvis du værdsætter smarte adgangsløsninger, vil du være på 
den sikre side med Mobile Access. Uanset om det drejer sig 
om private eller erhvervsmæssige anvendelser, ejendomme, 
små, mellemstore eller store virksomheder – ved at sende 
adgangsrettigheder elektronisk til dine brugeres 
smartphones sparer du tid, samtidig med, at du får frihed og 
fleksibilitet.
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Åbn op for nye muligheder
Med Mobile Access
Mobile Access forenkler din adgangsforvaltning: send digitale nøgler til 
brugere med nogle få klik. Dine brugere downloader dormakaba Mobile 
Access-appen og åbner nemt og bekvemt elektroniske dørlåse med deres 
smartphones.

Med Mobile Access kan 
medarbejdere bruge deres 
smartphone til at få adgang til 
deres kontor. Eller de kan åbne 
deres egen fordør derhjemme. 
Nye adgangsrettigheder kan 

fjerntildeles til medarbejdere, 
eksterne leverandører, gæster, 
familiemedlemmer og venner – 
uden at skulle bekymre sig om 
returnering eller tab af nøgler og 
badges. 

På arbejde eller hjemme? 
Hovedsagen: det er smart!



5

Sende adgangsrettigheder på forhånd
Du forventer besøgende efter 
kontorets åbningstider? Eller en 
entreprenør har brug for at 
arbejde om natten? Så kan du 
sende dem deres midlertidige 
adgangsrettigheder på forhånd 
– på tværs af flere placeringer og 

med nem mulighed for tilpasning. 
Dine elektroniske dørlåse er 
smart integreret i din 
adgangsløsning og de 
oplysninger, du behøver, er lige 
ved hånden.

Adgang for medarbejdere
Med Mobile Access kan dine 
medarbejdere bruge deres 
smartphone til at lukke sig ind på 
arbejdspladsen. Og du kan nemt 
tildele adgangsrettigheder på 
tværs af placeringer. 

For eksempel, en projektleder på 
besøg fra et andet kontor 
modtager på forhånd alle de 
nødvendige adgangsrettigheder 
til besøget på sin mobiltelefon. 

TapGo til større virksomheder
Takket være TapGo-teknologien behøver 
dormakaba Mobile Access-appen kun blive 
startet én gang, når du er kommet ind i 
bygningen. Derefter kører den i baggrunden 
og alle døre, låger og barrierer kan bekvemt 
åbnes.

Reager hurtigt og fleksibelt
Du kan reagere hurtigt i tilfælde 
af uventet fravær på grund af 
sygdom, nye medarbejdere eller 
hvis nogen har brug for at 
komme ind på kontoret i en fart. 
Med Mobile Access kan du sende 
digitale nøgler direkte til den 

smartphone, som tilhører den 
person, der har brug for adgang. 
Mobil Access kan også nemt 
kombineres med tidsoptagelse 
takket være grænsefladen til 
partnerapplikationer. 

Gør drift mere enkel, øg effektiviteten
Mobile Access gør livet nemmere. 
Vælg vores cloud-baserede 
løsning og du vil kunne integrere 
dit eget bookingsystem: udlej 
lejligheder, sportsbaner, lokaler 
eller værelser – uden at skulle 
være på stedet, når 
bookingtidspunktet starter.

Ejendomsbestyrere har ofte 
travlt med lejerskift, mistede 
nøgler eller eksterne 
serviceudbydere. Mobile Access 
giver dem mulighed for at 
arbejde mere effektivt, da de ikke 
længere skal være på stedet for 
at åbne døre og overlevere 
nøgler.
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Adgangsløsning 
• Tildel eller inddrag 

adgangsrettigheder, definer 
tidsprofiler og meget mere  

 

02

Sikker platform til 
datadistribution
• Sikker dataoverførsel
• Overfør adgangsrettigheder 

til en smartphone

03

Adgangsmedium
• Smartphone giver adgang via 

dormakaba Mobile Access-
appen (iOS og Android)

04

Adgang ved døren
• Via Bluetooth® eller NFC
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Smart key-teknologier? 
Pengene værd til enhver 
adgang. 

Digitaliser din dør, og nyd fordelene ved Mobile 
Access: Vælg blandt en lang række egnede produkter 
til dine behov  – fra elektroniske dørlåse til populære 
digitale låsecylindre og design-prisvindende 
adgangslæsere samt tids- og fremmødeterminaler.

Få mere at vide på:

dormakaba.dk 


