
Specialist i trådløs, online adgangs- og kon-
trolsystemer via GSM-nettet

Access Technology er en dansk IT-ingeniør virksomhed, der udvikler og producerer elek-
troniske adgangs- og kontrolsystemer baseret på mobilnettet. Der er tale om fleksible og 
innovative løsninger, der kan målrettes og tilpasses bestemte brancher og områder.



Specialist i elektroniske 
adgangssystemer

Access Technology er en dansk IT-ingeniør virksomhed, der 
udvikler og producerer systemer til elektronisk adgangs-
kontrol baseret på mobilnettet. Der tale om fleksible og 
innovative løsninger, der kan målrettes og tilpasses bestemte 
brancher og områder – fra kommunale hjemmehjælpsenhed-
er, bolig- og ejendomsforeninger til sportscentre og større og 
mindre virksomheder.

Access Technology udvikler sine egne adgangskontrol-
systemer, hvori der indgår en række standard produkter. 
De elektroniske låsesystemer er testet og anvendt i mange 
sammenhænge og har derved dokumenteret sine styrker, 
der bl.a. er kendetegnet ved:

Høj sikkerhed – fordi det er let og trygt at bruge og 
administrere

Stor fleksibilitet – fordi systemerne er lette at implemen-
tere og udvide i takt med ændrede behov

Høj effektivitet – fordi adgangssystemerne sparer 
masser af tid og administrationsbesvær

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

Individuel prissætning

Access Technology leverer såvel udstyr til etablering som til drift af systemet. Investeringen i etablering af et system inkl. 
hardware er naturligvis helt afhængig af projektets omfang. Driften omfatter datakommunikation til og fra enhederne (SIM 
kort inkluderet), automatisk database backup og gratis opdateringer af websitet. Systemet er både fleksibelt og skalerbart 
- driftsudgifterne følger antallet af brugere og døre på systemet.

Hjemmeplejen

Plejehjem og 

institutioner

Logistik og transport

Kontor og industri

Foreninger

Etageejedomme og 

boligforeninger

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

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

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

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

Installeres på få minutter og 
er nemt at administrere fra 
enhver browser.
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Trådløs adgangssystem: kun online
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1 Central administration – webportal

Hjertet i adgangssystemet er den centrale webportal, der 
tilgås fra en internet-opkoblet computer.
Her er det muligt at se enhedernes placering samt status på 
et kort. 

Herfra styres hele adgangssystemet oprettelse og sletning af 
brugere, koder og adgangsenheder som nøglebrikker, nøgl-
ekort, mobiltelefon/SMS. Og herfra hentes hændelseslog til 
historisk sporing.

Ubegrænset antal åbne/lukke-
enheder og brugere

Indbygget kalenderfunktion der styrer 
åbne/lukke tider

Automatisk database backup

128 bits kryptering (AES) – anbefalet 
af NSA

Webbaseret til PC, Mac og tablet

Realtime opdatering

Snitflade til CMS, booking- og 
betalingssystemer

Email, SMS alarm ved fejl

2 CU-GSM Dørcentral

CU-GSM Dørcentral er forbindelsen mellem den eller de 
enheder, der giver signal om, at der nu skal åbnes/lukkes og 
med selve åbne/lukke mekanismen. 

Det er i mange tilfælde en universal motorvrider. CU-GSM
Dørcentral administreres fra den centrale webportal.

Online adgangskontrol uden kabler, 
mere end 1000 brugere

Lås op med brik, kode eller SMS/
telefon

Kode- og log data sendes realtime via 
mobildatanetværket til Cloud server

Virker ”Out of the box”

Ingen krav om server, program-
installation, routere eller datakabler

Ingen datakabler mellem døre, online 
via GSM - lav driftsomkostning, inklu-
deret SIM kort



3 ML – universal motorvrider

ML er vores universale motorvrider, der benyttes som erstat-
ning for eksisterende vrider. Det er et stærkt og økonomisk 
alternativ til magnetlås, slutblik og motorlås.

Den kan benyttes sammen med automatisk døråbner for 
kørestolsbruger og tilsluttes CU-GSM Dørcentral.

Indbygget sikkerhedskobling

Flytbar uden skader på dør

Med/Uden MIFARE® læser

Handicapvenlig vrider

Detekteringsafstand med nøglekort: 
op til 10 cm

SKAFOR uafhængig

Til Roset og langskilt

4 AT 5000 - GSM ADK og porttelefon

AT 5000 er en kombineret porttelefon og online adgang-
skontrol.

AT 5000 administreres fra den centrale webportal.
Den anvendes således både som porttelefon og trådløs 
adgangskontrol. Opkald foretages direkte til beboers telefon 
fra knaptryk på dørstation.

Ingen kabling til lejligheder eller 
mellem døre og boligblokke

Virker ”Out of the box”

Ingen installation af server, program-
mer, routere eller datakabler

Modulopbygget dørstation (1-50 
knapper)

2 telefonnumre pr. knap

Indbygget online briklæser

Fjernoplåsning med telefon og SMS



5 RFID læser og kodetastatur, Wiegand

RFID læser og kodetastatur for tilslutning til CU-GSM Dør-
central.

Tilslutningen til RFID læseren er ved et indstøbt kabel, 45-
200 cm, hvor kodetastaturet tilsluttes med skrueterminal 
med stik.

Trådløs MIFARE® (13.56MHz) eller 
Prox (125KHz)

9V DC (9-12V)

Indbygget Lysdiode (grøn/rød) samt 
lydgiver

Læseafstand: 40-70 mm

6 MEC-GSM RFID læser

MEC-GSM RFID læser modtager signal fra nøglebrik eller 
SMS/telefon og administreres fra den centrale webportal. 
Fungerer sammen med eksisterende porttelefon.

Online adgangskontrol uden kabler, benyttes også til sty-
ring af offline låse. Kode- og log data sendes realtime via 
mobildatanetværket til Cloud server. Ingen krav om server, 
programinstallation eller routere. Lav driftsomkostning og 
inkluderet SIM kort.

Lås op med brik eller SMS/telefon - 
mere end 1000 brugere

Virker ”Out of the box”

Indbygget universal 12-24VAC/DC 
strømforsyning

Indstøbt enhed, monteres på 10 min

Potential fri relækontakt (max 3A / 
24V)

Indbygget lysdiode: grøn/rød/blå

Mulighed for SMS/Email alarm ved fejl

Quad band GSM modem



7 RFID cylinder/langskilte

Batteridrevne låseenheder der modtager signal fra nøglebrik 
og administreres fra den centrale webportal.

Benyttes sammen med MEC-GSM RFID læser, og kombi-
nerer således online med offline for en fleksibel og økonom-
isk løsning.

Trådløs MIFARE® (13.56MHz)

Lås op med nøglebrik - mere end 
1000 brugere

Erstatter eksisterende nøgle-
cylinder eller monteres direkte på 
døren (langskilt).

Kode- og nøgledata aflæses direkte 
fra nøglebrik

Ingen krav om server, program-
installation, routere eller datakabler

8 Trådløs fjernbetjening

Den trådløse fjernbetjening består af en håndsender og et 
modtagermodul, CU-GSM Dørcentral. Hver håndsender har 
en unik identitet, som den sender til CU-GSM dørcentralen, 
når der trykkes på knappen. Identiteten valideres, og der 
lukkes op, hvis der i administrationssystemet er givet adgang 
– på samme måde som med en nøglebrik.

Åbning med håndsender kan ses i 
hændelsesloggen

Brugere oprettes ved at indtaste 
håndsenderens unikke identitet ind i 
administrationssystemet

Håndsender udleveres til bruger, som 
herefter kan benytte den på porten – 
helt enkelt og nemt



Det mobile adgangssystem er til plejekrævende borgere. 
Det effektiviserer hjemmeplejen, forbedrer arbejdsmiljøet og 
øger trygheden og sikkerheden for den enkelte borger. 
Adgangssystemet erstatter nøgler og nøglebokse og låser 
op for plejepersonale. 
I dagligdagen er nøglekortet, som også fungerer som et 
ID-kort, det enkle værktøj, som kan låse op alle de steder, 
hvor plejepersonalet har brug for det.

Styr på adgangen
Systemet sørger for dokumentation af, hvem der kommer og 
går i boligen.

Sikkerhed og tryghed
Nøglekortet kan med et enkelt klik slettes fra systemet, og er 
herefter ikke længere brugbart til adgang.

Optimering og efektivitet
Systemet sikrer en effektiv hverdag og mere tid til det, som 
det hele handler om.

Forberedt til en sikker fremtid
Systemet erstatter nøgler og nøglebokse med et kort, der 
effektiviserer hverdagen for hjemmeplejen. Systemet er ud-
viklet i samarbejde med hjemmeplejen i en række 
danske kommuner og forberedt til at omfatte andre funktion-
er. Det betyder, at investering i systemet er fremtidssikret, og 
forberedt til:

Demensbeskyttelse

Røgalarm

Fjernbetjening

Bevægelsessensor

Overvågning af el-artikler

Ingen frygt for tab af nøgler

Nøglekortet låser på mindre end 5 
sekunder

Fjernbetjent adgang for læge eller 
alarmtilkald

Tryghed og sikkerhed for både 
pårørende og borgeren

Hjemmeplejen sparer mellem 19 og 
74 min. pr. uge pr. plejer ved skift til 
adgangssystemet

En attraktiv forbedring af effektiviteten 
for alle parter.

Trådløs adgang gør hverdagen nøglefri i ældre-
boliger
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Borgere og pårørende benytter en  
almindelig nøgle og kan altid komme ind i 
boligen.

Care Access giver 
mulighed for fjernbetjent 

adgang for læge- eller 
alarmkald. 

Nøglekort

Nøglekortet er unikt for 
den enkelte medarbejder, 

og det giver adgang alle 
de steder, der er rele-

vante. Nøglekortet kan 
erstatte investering i nye 

PDA’er og Smartphones.

PDA / Smartphone

Man kan også kom-
me ind i boligen ved at 

benytte sin PDA eller 
Smartphone.

Låsen monteres indvendigt på døren i 
stedet for en nøglevrider og forbindes til 
kortlæseren.

Care Access styres via et centralt 
webbaseret softwaresystem, hvortil 
administrationspersonale i hjem-
meplejen har adgang. 

Case: Hjemmeplejen
Effektiviser nøglehåndteringen og nødkaldesystem i Hjemmeplejen og på plejecentre i en Vestegnskommune ved Køben-
havn. Kommunen er foregangskommune indenfor implementering af IT løsninger, både internt men også i serviceringen 
af kommunens borgere. Der ønskes en kombineret løsning med fuld integration af både låsesystem og kaldesystem, 
således det hele kan styres i et system.

Løsningen
Care Access platformen fra Access Technology håndterer alle nøglekort, nødkaldstelefoner, nødkald og låseenheder 
hos borgere i både hjemmeplejen og på plejecentrene. Den cloud-baserede IT-løsning hostes af Access Technology og 
installationen er udført af en af vores samarbejdspartnere på Sjælland. Efterfølgende er det hjælpemiddeldepotet som har 
overtages den daglige opsætning og nedtagning, med drift- og telefonsupport fra Access Technology. Alle plejere er ud-
styret med et personligt ID kort, som også fungerer som adgangskort alle steder plejeren skal ind hos borgerene. Medar-
bejdere i hver zone, modtager nødkald fra borgerene på en nødkalds app på telefonen. Både kommunens medarbejdere 
og private leverandører benytter systemet, således det understøtter de behov der er i en moderne kommune.



Det mobile adgangssystem er til plejekrævende og demente 
borgere. Det regulerer uhensigtsmæssig adfærd og mini-
merer konflikter mellem beboere. Det forbedrer arbejds-
miljøet og øger trygheden og sikkerheden for både beboere, 
pårørende og personale.
 
Adgangssystemet erstatter nøgler og låser op for både 
beboere og personale. Den trådløse funktion sikrer at døren 
automatisk låses op når borger nærmer sig egen dør, og 
låser ikke op på naboens dør.  Nøglebrik eller nøglekort er 
det enkle værktøj, som låser op alle steder, hvor personalet 
har behov for det.
Det unikke design af låseenheden gør, at det kan installeres 
på eksisterende branddøre, så brandgodkendelsen er intakt.
 

Plejecentre

Institutioner

Beskyttede boliger

En del af et innovativt tryghedssystem
Systemet erstatter nøgler og giver beboerne mere privatliv 
og øget livskvalitet. Systemet er udviklet i samarbejde med 
Plejesektoren i en række danske kommuner og udvides 
nemt til at omfatte andre funktioner. Det betyder, at invester-
ing i systemet er fremtidssikret.

Komplet trådløs kaldesystem med positionering

Demensbeskyttelse – alarm hvis beboer forlader 
området

Automatiske senge- og dørsensorer – alarm ved fald og 
vandring

Maksimal driftssikkerhed i ”Skyen”, uden indgriben i 
eksisterende IT

Trådløs adgang øger livskvaliteten for demente be-
boere og gør hverdagen nøglefri på institutioner

Adfærdsregulerende
Demente beboere kan ikke længere 
gå ind til hinanden

Undgå konflikter i hverdagen

Sikrer privatlivet for den 
enkelte

Låser kun op for egen dør

Styr på adgangen
Systemet sørger for kontrol over, 
hvem der kommer i boligen

Ingen frygt for tab af nøgler

Effektiviserer adgangen til borgers 
bolig

Låser op på 1 sekund

Sikkerhed og tryghed
Adgang kan med et enkelt klik slettes 
fra systemet, og er herefter ikke læng-
ere brugbart til adgang

Tidsstyret og automatisk
aflåsning for maksimal sikkerhed

Må installeres på branddøre

Tryghed og sikkerhed for beboer 
og personale
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Nøglekort

Nøglebrik

Låsen monteres indvendigt på 

døren i stedet for en nøglevrider 

og forbindes til korlæseren. 

Låsen er godkendt til branddør.

Pårørende benytter en almindelig 

nøgle og kan altid komme ind i 

boligen.

Systemet styres via et centralt 

webbaseret softwaresystem, 

hvortil administrationspersonale 

har adang.

Systemet giver mulighed for at 

tilkoble trådløse tryghedskald 

fra beboer til personalet og 

dermed fungere som et komplet 

trygheds- og sikkerhedssystem.

Nøglekort og nøglebrik er unikt 

for den enkelte medarbejder, og 

det giver adgang alle de steder, 

der er relevante.

Trådløs demens brik låser 

automatisk op for beboers 

egen dør, når de er i 

nærheden af døren.
Demens brik

Personale

Beboer

Case: Grundet utryghed for lærer på skole for 
special-elever, skal der være mulighed for at til-
kalde kolleger for hjælp.
Skolen er på 7 etager og der er 2 lokaler på hver etage som skal dækkes. Der ønskes ikke at personale skal bære ekstra 
udstyr, men genbruge allerede eksisterende adgangsbrikker for at tilkalde hjælp.

Løsning 
Der monteres 2 stk. CU-GSM dørcentral samt nøglebriklæser på hver etage, 14 stk. i alt. Når en lærer ønsker at tilkalde 
kolleger, holder denne sin nøglebrik op foran briklæseren placeret på væg, og der afsendes en automatisk SMS besked til 
alle kollegers telefoner, indeholdende lærens navn samt lokation hvorfra ”kaldet” er foretaget. 

I administrationssoftwaren kan skolen selv oprette nye lærer og kan selv ændre teksten i SMS beskeden. Det hele kører 
via SIM kort i alle de installerede dørcentraler og via den Cloud-baserede administrationssoftware. Der er derfor ingen krav 
om hverken Internet eller Wi-Fi dækning på stedet. 

Fordele ved løsningen

Ingen indgriben i 
eksisterende IT

Driftsikkert, fungerer 
også ved strømsvigt

Økonomisk



Mange nøgler, mange beboere, mange til- og fraflyt-
ninger, mange håndværkere, inspektører, viceværter osv. 
Et stort og til tider besværligt puslespil, hvor mange brikker 
griber ind i hinanden og så alligevel ikke passer sammen. 
Med andre ord: Meget bøvl, stor usikkerhed og et mæg-
tigt stort tidsforbrug ved at administrere en eller flere ejen-
dommes nøgle- og adgangssystemer.

Access Technology har det ideelle elektroniske adgangs-
system, der netop gør livet lettere og mindre besværligt 
for alle parter. Det beror på en nøglefri løsning, hvor enten 
nøglekort, nøglebrik eller mobiltelefon med opkald eller SMS 
anvendes til at låse sig ind. Adgangssystemet tilbyder mange 
fordele.

Styr på adgangen
Systemet sørger for dokumentation af, hvem der 
kommer og går i boligen. Og adgangssystemet kan sam-
menkobles med eksisterende dørtelefon. Adgangs-
systemet omfatter også offline låse til sekundære døre som 
f.eks. egne entredøre, vaskerum eller andre fællesrum.

Sikkert og efektivt
En bruger kan med et enkelt klik slettes fra systemet, og 
har derefter ikke længere adgang til systemet. Det skaber 
tryghed og sikkerhed for alle parter.

Elektronisk adgangssystem øger efektiviteten og 
sikkerheden

Ingen frygt for tab af nøgler

Undgå spildtid ved nøgletransport

Fjernbetjent adgang for håndværkere, 
måleaflæsere og andre montører

Alle afdelinger styres fra centralt hold

Systemet kan afhængig af omfanget 
installeres på 30 minutter

Markant tidsbesparelse ved admini-
stration



Central administration – webportal
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Case: Bruger betaling af adgang til kajak klubhus 
og sauna
Løsning
CU-GSM Dørcentral med RFID kodetastatur installeres og tilsluttes el-lås i dør. Bruger sender SMS og får pinkode retur, 
som kan åbne døren til klubhuset i 2 timer. Bruger betaler for adgangen via sin telefon regning (overtakseret SMS) og det 
hele sker fuld automatisk. På samme måde kan der betales for adgang til sauna. Ved at sende SMS f.eks. ½ time før, er 
saunaen opvarmet og klar til brug efter en kold dag på søen.

Fordele ved denne løsning

Brugerbetalt adgang Enkel betjening med SMS Økonomisk



Elektronisk nøglesystem efektiviserer adgangs-
processerne
Access Technology leverer skræddersyede adgangs-
systemer målrettet virksomheder, hvor mange forskellige 
chauffører, kunder, leverandører, medarbejdere og andre 
brugere skal have mulighed for at opnå adgang døgnet 
rundt. Systemet tillader, at ”adgangsvejen” er åben på ud-
valgte tidspunkter. De elektroniske låsesystemer er nøglefrie 
og styres og administreres fra centralt hold med størst mulig 
sikkerhed. 

Forenklet administration
Det elektroniske nøglesystem gør livet lettere for alle parter. 
Den administrative del forenkles og tidsforbruget reduceres 
væsentligt. Alle ”nøgler”, også fjernbetjeningerne, admini-
streres online, og der kan vælges frit mellem at åbne med 
nøglebrik, kode, telefon/SMS eller trådløs fjernbetjening.

Højt sikkerhedsniveau
Systemet giver mulighed for at udlæse fuld hændelseslog. 
Derved øges sikkerhedsniveauet, fordi det altid kan doku-
menteres, hvem der har åbnet, lukket og på hvilket tid-
spunkt.

Lave etableringsomkostninger
Omkostningerne til etablering af adgangssystemet er yderst 
overskuelige, fordi der ikke kræves kabling. Dermed undgås 
omkostninger til kabler og til at skyde kabler under veje eller 
pladser.

Porte

Pullerter

Bomme

Døre
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Case: 
Trælast øn-
sker kunder 
skal bruge kode 
ved udkørsel
Når byggemarkedskunde har betalt for 
varerne, skal denne selv kunne gå på 
lager for afhentning. Kun kunder der 
har betalt, og som skal hente varer, 
skal have adgang.
 

Løsning
På automatisk port til lager install-
eres en CU-GSM Dørcentral samt 
kodetastatur. Dørcentralen tilsluttes 
port-strømforsyning og kræver ingen 
datakabel-installation. USB trykknap 
og bonprinter tilsluttes kasseekspedi-
entens PC, som ved et enkelt tryk på 
knappen printer en midlertidig kode, 
der kan bruges på kodetastaturet ved 
porten. Koden udløber efter 15 minut-
ter/efter den er blevet brugt én gang. 
Afstanden mellem kassen og porten 
er ligegyldig, da der ikke skal trækkes 
kabler. 

Case: 
Døgnåbne gen-
brugsstationer

Case: 
Vejdirektoratet

Giv adgang for brugere af 10 gen-
brugsstationer udenfor normal åbning-
stid, for at håndtere mere affald på 
samme pladser. Private borgere skal 
have gratis adgang, erhvervskunder 
skal betale for adgang. I normal åb-
ningstid skal portene åbne automatisk 
og forblive åbne indtil til lukketid. Efter 
lukketid, skal brugerne selv kunne 
åbne portene med egen mobiltele-
fon (alle typer). 40.000 brugere med 
mulighed for optil 100.000 brugere på 
systemet. 

Løsning
På alle automatiske porte installeres 
en CU-GSM Dørcentral samt RFID 
kodetastatur.  Dørcentralen tilsluttes 
port-strømforsyning og kræver ingen 
datakabel-installation. Kundens eget 
økonomisystem håndterer betaling fra 
erhvervskunder med årlig eller kvar-
talsmæssig adgang. Integration mel-
lem Adgangskontrolsystem og økono-
misystem sikrer automatisk oprettelse 
og sletning af erhvervskunder. Den 
indbyggede kalenderfunktion sørger 

Grundet hærværk ønskes toiletterne 
låst mellem 18 og 06, men skal kunne 
åbnes af alle med SMS. 

Løsning
CU-GSM Dørcentral installeres og 
tilsluttes el-lås i dør (eller til handicap 
døråbner). Toiletbruger sender ”1234” 
i en SMS og døren åbner (mellem 
06.00 og 18.00 er døren ulåst). 

Vejdirektoratet kan fra centralt hold, 
nemt administrere adgang til toiletter, 
herunder åbningstider, men også få 
vigtig information om hvornår toilet-
terne benyttes mest. Registreringen 
af brugers telefonnummer reducerer 
mængden af hærværk på toiletterne.

for at portene er åbne i almindelig 
åbningstid. Udenfor normal åbnings-
tid, får brugerne adgang ved at ringe 
til CU-GSM Dørcentralen, som åbner 
porten ved validring af telefonnummer. 
Central administration af alle pladserne 
gør det muligt, med et enkelt klik, 
at udelukke brugere der ikke følger 
regelsættet for pladserne.



Access Technology kan med sin fleksibilitet uden store omkostninger kundetilpasse og målrette adgangskontrollen til virk-
somheder, hvor mange forskellige personer skal have mulighed for at opnå adgang døgnet rundt. De elektroniske låsesys-
temer er nøglefrie og styres og administreres fra centralt hold med størst mulig sikkerhed.
Et elektronisk nøglesystem fra Access Technology gør livet lettere for alle parter. Den administrative del forenkles og tids-
forbruget reduceres væsentligt samtidig med, at der ikke bliver gået på kompromis med sikkerhedsniveauet.

Montering af systemet
Access Technology er med sin fleksibilitet og Cloud baseret administration den mest brugervenlige løsning for alle, lige fra 
montage til administrator og frem til slutbruger. Montering gøres uden træk af lange kabeler, boksen leveres med simkort 
som er klar til montage, det eneste der kræves er fremføring af 230V.

En Cloud baseret løsning
Grundet den Cloud baseret løsning som ikke kræver en firma-server for at håndtere data, da det ligger oppe i skyen og i 
boksen, og dermed giver stor sikkerhed for brugerdata og samtidig spare firmaet for omkostninger, endvidere betyder det 
at administratoren kan tilgå systemet hvor som helst.

Elektronisk nøglesystem giver en let og overskuelig 
administration af alle indgange på lere adresser
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Case: Asfaltirma
Adgangskontrol af adgangen for chauffører til afhentning og aflevering af asfaltmaskiner og materiel på 10 forskellige loka-
tioner i Danmark.

Løsning
På alle automatiske porte installeres en CU-GSM Dørcentral samt RFID kodetastatur. Dørcentralen tilsluttes port-strøm-
forsyning og kræver ingen datakabel-installation.

Alle porte og brugere kontrolleres nemt fra centralt hold, via den Cloud-baserede administrationssoftware, for både PC, 
Tablet og MAC.

Chauffører lukker op med mobiltelefonen fra førerhuset, ved at ringe til porten, som validerer brugerens telefonnummer og 
lukker op. Log tilgængelig online få sekunder efter.

Fordele ved løsningen

Central administration Økonomisk installation Telefonen som nøgle



Når mange mennesker skal bruge de samme lokaler og faciliteter kræver det stram styring og effektiv adgangskontrol.

Access Technology er specialister i adgangssystemer målrettet foreninger, klubber og andre virksomheder, hvor mange 
forskellige personer skal have mulighed for at opnå adgang døgnet rundt. De elektroniske låsesystemer er nøglefrie og 
styres og administreres fra centralt hold med størst mulig sikkerhed.

Med integration til Jeres Medlemssystem, skabes adgangen til medlemmer automatisk og administrationen holdes på et 
absolut minimum.

Automatisk adgang til dørene med medlemskort, der oprettes i Medlemssystemet, foregår ved at data automatisk sendes 
mellem låsesystem og Medlemssystemet. Dvs. når et nyt medlem oprettes i Medlemssystemet, skabes automatisk ad-
gang til bygningen, med medlemskortet som således også fungerer som nøglekort. Hvis et medlem ophører, udelukkes 
adgangen automatisk.

Forenklet administration
Mange kommuner tilbyder booking og udlejning af lokaler i haller og på skoler, og ved at integrere bookingsystemet med 
låsesystemet, kan der med pinkoder skabes adgang på baggrund af en booking. Dvs. der kun er adgang til lokalet i det 
tidsrum der er booket.

Et elektronisk nøglesystem fra Access Technology gør livet lettere for alle parter. Den administrative del forenkles og tids-
forbruget reduceres væsentligt samtidig med, at der ikke bliver gået på kompromis med sikkerhedsniveauet.

Sikkert og efektivt elektronisk nøglesystem til 
foreninger og klubber
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Case: Ubemandet Fitness
Styr på adgangen til ubemandet fitnesscenter, med medlemsstyringssystem. 

Løsning 
Der monteres CU-GSM dørcentral og Motorvrider med RFID læser på den eksisterende dør og lås. Integration til 
medlemsstyringssystem sikrer, at medlemmers nøglekort sendes automatisk til låsesystem, som sørger for adgang på 
døren. Hvis et medlem opsiger sit medlemskab, slettes adgangen automatisk uden ejer skal foretage sig noget. 

Bruger låser op ved at scanne sit medlemskort på kortlæseren og Motorvrideren låser op. Når døren lukkes, låser Motor-
vrideren automatisk igen. 

Tilbagemelding fra dørkontakt giver ejer en advarsels SMS, hvis døren efterlades åben. Både Adgangskontrolsystem og 
medlemsstyringssystem er placeret i ”Skyen”, derfor er der ingen brug for servere eller Internet i bygningen.

Fordele ved løsningen

Enkel administration Økonomisk installation SMS alarm ved dør åben
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