
System- og 
produktoversigt
Access Technologi leverer skræddersyede adgangs-
systemer til mange og vidt forskellige områder og 
brancher. Udgangspunktet er et adgangssystem, der er 
kendetegnet ved følgende fordele:

Webportalen ligger 
på en server, der altid 
er tilgængelig med 
en sikker back-up-
funktion, så alle data 
altid er til rådighed.

Specialist i trådløs, online 
adgangs- og kontrol-

systemer via GSM-nettet
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Cloud/GSM-baseret, 
der sikrer en høj grad 
af fleksibilitet og sik-
kerhed med mulighed 
for at effekturer 
ændringer med meget 
kort varsel.

Selvstændigt system, 
der ikke griber ind i 
andre IT-systemer.

Udviklet med kryptere-
de data, så hackere 
ikke kan opnå adgang 
og sikkerheden er 
dermed optimal.

Installeres på få 
minutter og er nemt 
at administrere fra 
enhver browser.



Hjemmeplejen, plejehjem og 
institutioner

Etageejendomme, bolig- og 
sportsforeninger

Logistik, transport, kontor og 
instustri

Tryghed og sikkerhed for både pårørende, 
borger og personale 

Administration fra centralt hold

Fjernbetjent adgang for læge eller alarmtilkald

En arbejdsmiljømæssig forbedring

Undgå konflikter i hverdagen

Sikrer privatlivet for den enkelte

Må installeres på branddøre

Modtag alarm (tilbagemelding) via mail og 
SMS

Det mobile adgangssystem letter adgangen for 
plejepersonale hos plejekrævende borger. 
Det effektiviserer hverdagen for plejepersonale, 
forbedrer arbejdsmiljøet, øger trygheden og sikker-
heden for den enkelte borger samt regulerer uhen-
sigtsmæssig adfærd for demente.

Mennesker som bruger samme lokaler og faciliteter 
kræver det effektiv styring og adgangskontrol. Vi har 
defor udviklet adgangssystemer målrettet foreninger, 
etageejendomme og andre virksomheder, hvor 
mange forskellige personer skal have mulighed for 
at opnå adgang døgnet rundt.

Fjernbetjent adgang for håndværkere, 
måleaflæsere og andre montører

Alle afdelinger styres fra centralt hold

Integration til medlemssystem og booking-
system, så adgangen for medlemmer skabes 
automatisk

Kan monteres på alle ejendommens indgange

Modtag alarm (tilbagemelding) via mail og 
SMS

Mulighed for adgang via forskellige betalings-
løsninger

Access Technology leverer skræddersyede ad-
gangssystemer målrettet virksomheder, hvor mange 
forskellige chauffører, kunder, leverandører, med-
arbejdere og andre skal have mulighed for at opnå 
adgang. 

Adgang administres online fra browser

Valgfri adgang via opkald, SMS, kode, RFID 
kort, brik og fjernbetjening

Fjernbetjent adgang af døre, porte og bomme 
over et stort geografisk område

SIM-kort i CU-GSM dørcentralen hvilket giver 
let montage da der ikke skal trækkes kabler 
(kun 230V)

Modtag alarm (tilbagemelding) via mail og 
SMS 

Understøtter ekstra udstyr som en langt 
rækkende læsere, nummerplade genkendelse 
m. fl.


