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Etageejendomme &
boligforeninger

Vores adgangsløsning giver følgende fordele:

• Ingen frygt for tab af nøgler.
• Kan monteres på alle ejendommens indgange.
• Undgå spildtid ved nøgletransport.
• Fjernbetjent adgang for håndværkere, målaflæsere og andre montører.
• Alle bygninger kan administreres fra centralt hold.
• En online løsning til offline pris.
• Minimal nøglehåndtering, også i forbindelse med til- og fraflytninger.
• GSM- og cloudbaseret uden behov for internet.
• Let og overskuelig administration af alle indgange på flere adresser.

Overblik & fleksibilitet
Access Technology leverer skræddersyede adgangssystemer mål-
rettet etageejendomme og boligforeninger, hvor mange menne-
sker skal have adgang døgnet rundt, i forskellige tidsintervaller og 
af forskellige årsager.

Når viceværten skal have adgang til foreningens haveredskaber og 
håndværkeren skal udføre arbejde i en opgang, og samtidig skal 
beboerne altid have adgang til deres opgang og bolig - vil det kræ-
ve meget administration, at bruge traditionelle mekaniske nøgler. 
Det vil være svært at bevare overblikket over, hvem der har fået 
udleveret nøgler til ejendommen, og om det korrekte antal nøgler 
er blevet afleveret tilbage.

ADMINISTRATION
Kun administratorer med login, kan styre hvem der får adgang til 
hvilke døre og i hvilket tidsinterval. Beboerne får udleveret en nøg-
lebrik, som giver adgang til egen bolig, og til såkaldte “sekundære 
døre” som eksempelvis vaskerum, cykelkældre eller fællesrum.

Når en beboer fraflytter sin lejlighed, kan nøglebrikken hurtigt og 
nemt slettes fra systemet af administrator, så den ikke længere kan 
benyttes. På den måde øges sikkerheden for alle beboerne.

MONTERING
Da vores adgangssystem er cloudbaseret, er der ikke 
behov for ekstra hardware, servere eller netværks- 
kabler - alt ligger i skyen. Adgangssystemet kan der-
for laves med en minimal og diskret installation, 
uden brug af ledninger mellem hovedindgange eller 
inde i den enkelte bolig. Løsningen kan desuden 
sammenkobles med et eksisterende dørtelefon- 
anlæg. Dørcentralen leveres med simkort og er der-
for klar til montage - det eneste der kræves er frem-
føring af 230V.
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Plug & PlayReduceret tidsforbrug
ved administration

Stor fleksibilitet Ingen lange kablerLave etablerings- 
omkostninger

Så let etableres 
vores trådløse 
system

1. Bestilling
Vi har et stort udvalg af 
produkter, så vi kan skræd-
dersy en løsning der passer 
præcist til jeres behov.

2. konfigurering
Når vi modtager jeres 
bestilling konfigurerer vi 
alt udstyr.

3. Enkel montering
Monteringen udføres hurtigt 
og nemt, da der ikke skal 
trækkes lange kabler.

BRUGERADGANG VIA:
• Opkald / SMS
• RFID-nøglekort/brik
• Pinkode
• Fjernbetjening
• Betaling med MobilePay
• App

RFID-nøglekort/brik Elektronisk dørgreb

Indvendig dør

Webportal - Central administra�on

Cloudbaseret

CU-GSM online dørcentral

Dørtelefon

RFID-nøglekort/brik, mobil

OpgangsdørFællesdør

Elektrisk slutblikCykel-PAffaldsrumVaskerum


