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Trådløs
adgangskontrol

Til døre med trådløs adgangskontrol er det muligt at få 
brugeradgang via:

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

Et bedre overblik
Når mange mennesker skal bruge de samme lokaler og faciliteter, 
kræver det stram styring og effektiv adgangskontrol. Access Techno- 
logy er specialister i adgangssystemer når det kræver at mange for-
skellige personer skal have mulighed for at opnå adgang døgnet 
rundt. Fordelen ved adgangskontrol er at man slipper for at holde 
styr på hvilke personer der har nøgler og hvilke døre de kan åbne.

Trådløs adgangskontrol fra Access Technology kan anvendes af alle 
virksomheder og institutioner der ønsker ny elektronisk adgangs-
kontrol eller hvor man ønsker at udvide en eksisterende løsning. 
Vores løsninger er fleksible og uden store omkostninger, da de er 
cloudbaserede med enheder der er online via mobilnettet og syste-
met har ingen geografiske begrænsninger.

WEBPORTAL
I dagligdagen administreres adgangen via en webportal som syste-
mets administrator(er) har adgang til via et krypteret login. Herfra 
gives der adgangsrettigheder til de personer som har deres daglige 
gang i bygningen, men også til gæster eller håndværkere, som kun 
har brug for adgang i korte perioder. På den måde har man et hur-
tigt overblik over hvem, hvorfra og hvornår der kan åbnes.

I webportalen er der også en indbygget kaldenderfunktion der kan 
styre åbne/lukketider og det er muligt at få en fuld hændelseslog, 
så det altid kan dokumenteres hvem der har åbnet/lukket og på 
hvilket tidspunkt.

MONTERING
Da vores adgangssystem er cloudbaseret, er der 
ikke behov for ekstra hardware, servere eller net-
værkskabler - alt ligger i skyen. Derfor sker monter-
ing uden træk af lange kabeler. Boksen leveres med 
simkort, klar til montage og 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.
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