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Sportsforeninger & 
klubber

Vores adgangsløsning giver følgende fordele:

• Adgang administreres online fra browser.
• Valgfri adgang via opkald, SMS, kode, RFID-kort/brik.
• SIM-kort i CU-GSM dørcentralen, hvilket giver let montage da der ikke 

skal trækkes kabler (kun 230V).

En sikker hverdag
Access Technology leverer skræddersyede adgangssystemer mål-
rettet sportsforeninger og klubber, hvor mange mennesker skal 
bruge de samme lokaler og faciliteter, og have mulighed for adgang 
døgnet rundt. Dette kræver en stram styring, minimum admini- 
stration og en effektiv adgangskontrol.

BOOKING & UDLEJNING
Mange kommuner tilbyder booking og udlejning af lokaler i hal-
ler og på skoler. Ved at integrere bookingsystemet med vores 
adgangssystem, kan der med pinkoder skabes adgang på bag- 
grund af en booking. Det vil sige at der kun er adgang til lokalet i det 
tidsrum der er booket. På den måde forenkles adgangssystemet og 
tidsforbruget reduceres væsentligt. Samtidig bliver der ikke gået på 
kompromis med sikkerhedsniveauet.

MEDLEMSADGANG
Vores adgangssystem kan integreres med jeres medlemssystem og 
adgangen for medlemmer skabes automatisk med et medlemskort, 
der også fungerer som et nøglekort. Medlemskort oprettes i 
medlemssystemet og det fungerer ved at data automatisk sendes 
mellem vores adgangssystem og jeres medlemssystem. Hvis et 
medlem ophører, udelukkes adgangen automatisk. MONTERING

Da vores adgangssystem er cloudbaseret, er der ikke 
behov for ekstra hardware, servere eller netværk-
skabler - alt ligger i skyen. Derfor sker montering 
uden træk af lange kabeler. Dørcentralen leveres med 
simkort og er derfor klar til montage - det eneste der
kræves er fremføring 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

Sport

Mobiltelefon

RFID-nøglekort/brik

Indgangsdør sportshal

RFID kodetastatur

Elektronisk dørgreb

Webportal - Central administra�on

Cloudbaseret

• Foreningsadministra�onssystem
• Medlemstyringssystem
• Bookingsystem

CU-GSM online dørcentral


