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Logistik &
transport

Vores adgangsløsning giver følgende fordele:

• Adgang administreres 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 giver let montage da der ikke trækkes 

kabler (kun 230V).
• Modtag alarm (tilbagemelding) via mail og SMS.
• Understøtter ekstra udstyr som en langtrækkende læser, nummerplade 

genkendelse m.fl.

Mindre administration & øget sikkerhed
Access Technology leverer skræddersyede adgangssystemer mål-
rettet virksomheder, hvor mange forskellige chauffører, kunder, 
leverandører, medarbejdere og andre skal have mulighed for at 
opnå adgang døgnet rundt.

Vores adgangsløsninger er fleksible og uden store omkostninger, da 
de er cloud- og GSM baserede. Vores elektroniske låsesystemer er 
nøglefrie og styres og administreres fra centralt hold og med størst 
mulig sikkerhed. Vores adgangsløsninger gør livet lettere for alle 
involverede parter, da den administrative del forenkles og tidsfor-
bruget reduceres væsentlig.

ADMINISTRATION
Administrator(er) af systemet kan få adgang til webportalen via 
krypteret login. Webportalen har en overskuelig brugerflade, hvor-
fra det er muligt at give personer individuel adgang på udvalgte 
tidspunkter. Systemet har ingen begrænsning for antallet af bruge-
re, som kan tildeles adgang. Systemet giver mulighed for at udlæse 
fuld hændelseslog. Derved øges sikkerhedsniveauet, fordi det altid 
kan dokumenteres, hvem der har åbnet, lukket og på hvilket tids-
punkt. En kopi af adgangsdata ligger i dørcentalen, hvilket sikrer 
hurtig respons og redundans i tilfælde af netværksudfald.

PERIMETERSIKRING
Vores perimetersikring kan anvendes til porte, pul-
lerter, bomme og døre.

MONTERING
Da vores adgangssystem er cloudbaseret, er der ikke 
behov for ekstra hardware, servere eller netværks- 
kabler - alt ligger i skyen. Derfor sker montering uden 
træk af lange kabler. Dørcentralen leveres med sim-
kort og er derfor klar til montage - det eneste der 
kræves er fremføring af 230V.
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Stor fleksibilitet

Så let etableres 
vores trådløse 
system

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
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