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perimetersikring

BRANCHER

Access Technology er en dansk IT-ingeniør virksomhed, 
som har eksisteret siden 2010. Vi udvikler og produce-
rer trådløse adgangs- og kaldesystemer. Der er tale om 
fleksible og innovative løsninger, der kan målrettes og 
tilpasses bestemte brancher og områder.

Vores elektroniske låsesystemer er testet og er 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 im-
plementere og udvide i takt med ændrede behov.

• Høj effektivitet – fordi adgangssystemerne sparer 
masser af tid og administrationsbesvær.

Plug & playReduceret tidsforbrug 
ved administration

Stor fleksibilitet Ingen Lange kablerLav etablerings 
omkostninger
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INDUSTRI
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& BOLIGFORENINGER

SPORTSFORENINGER
& KLUBBER

Vores adgangsløsninger skiller sig ud ved, at vi er de eneste på 
markedet, der leverer plug & play løsninger. Dvs. at vores ad-
gangsløsninger er klar til brug med det samme, uden at det er 
nødvendigt at trække lange datakabler, håndtere IP adresser 
eller installere software.

PLUG & PLAY
Automatisk tilslutning imellem dørcontroller og cloudsoftware.



På byggepladser med maskiner og materiel af stor værdi, er der 
et stort behov for at holde uvedkommende ude. I virsomheder, 
som eks. datacentre, kan uvedkommende adgang forårsage 
kritiske driftsforstyrrelser.

Med et adgangssystem fra Access Technology kan systemets 
administrator(er) altid se hvem der er på byggepladsen eller i 
virksomheden, via et krypteret login til webportalen. I webpor-
talen er der også en indbygget kalenderfunktion, der kan styre 
åbne/lukketider og det er muligt at se en fuld hændelseslog, så 
det altid kan dokumenteres hvem der har åbnet/lukket og på 
hvilket tidspunkt.

Perimetersikring anvendes alle steder, hvor der er behov for 
elektrisk lås på den ydre skal, og kan være i form af:

• Port
• Låge
• Bom
• Pullert
• Dør
• Turnstyle

PERIMETERSIKRING
Få styr på hvem der har adgang til byggepladsen og virksomheden.

TRÅDLØS ADGANGSKONTROL
Undgå nøglekaos når mange forskellige personer skal have adgang døgnet rundt.

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

Access Technology er specialister i adgangssystemer, når det kræver at mange forskellige perso-
ner skal have mulighed for at opnå adgang døgnet rundt. Fordelen ved trådløs adgangskontrol 
er, at man slipper for at holde styr på hvilke personer der har nøgler og hvilke døre de kan åbne.

Med vores adgangssystem er det muligt at give adgang til kun godkendt personale, og med 
vores komme-gå løsning, kan man altid se hvem der er på byggepladsen eller i virksomheden. 
Disse informationer har systemets administrator(er) adgang til i webportalen via et krypteret 
login. Vores elektroniske låsesystemer er nøglefrie, og styres og administreres fra centralt hold 
og med størst mulig sikkerhed. Brugeradgangen kan ske via:



LOGISTIK & TRANSPORT
Mindre administration og øget sikkerhed

Adgangssystemet administreres via 
webportalen, som forenkler den ad-
ministrative del og tidsforbruget redu-
ceres væsentligt, samtidig med at der 
ikke bliver gået på kompromis med 
sikkerhedsniveauet.

Adgangssystemet giver mulighed for 
at udlæse fuld hændelseslog. Derved 
øges sikkerhedsneauet, da det altid 
kan dokumeteres, hvem der har åb-
net/lukket og på hvilke tidspunkter. 

Med en plug & play adgangsløsning, 
er der ingen begrænsninger for hvor 
stort det sikrede område må være - 
det kræver blot er der opstilles flere 
dørcontrollere.

Adgangskontrol og sikkerhed kan i høj grad påvirke virksomheders drift, derfor er 
der et stort behov for smart adgangskontrol til chauffører, som nemt og hurtigt skal 
have adgang til virksomheden.

Vores adgangssystem er netop målrettet 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 om-
kostninger, da de er cloud- og GSM baserede.

Mobiltelefon

Webportal - Central administra�on

Cloudbaseret

Fjernbetjening

RFID-nøglekort/brik RFID kodetastatur

Bomme

Porte

PullerterFrag�erminal

CU-GSM online dørcentral

HØJT SIKKERHEDSNIVEAU

UBEGRÆNSET STØRRELSE
AF SIKRINGSOMRÅDE

Adgangsløsning til logistik, transport, kontor & industri  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 dørcontrolleren giver let montage da der ikke trækkes kabler (kun 230V).

• Modtag alarm (tilbagemelding) via mail og SMS.

• Understøtter ekstraudstyr som en langtrækkende læser, nummerplade genkendelse m.fl.

FORENKLET ADMINISTRATION



KONTOR & INDUSTRI
Bedre sikring og mere tryghed

Da vores adgangssystem er cloud-
baseret, er der ikke behov for ekstra 
hardware, servere eller netværks- 
kabler - alt ligger i skyen. Derfor sker 
montering uden træk af lange kabler.

Dørcontrolleren leveres med simkort 
og er derfor klar til montage - det ene-
ste der kræves er fremføring af 230V.

Det kan være en udfordring for mange virksomheder at håndtere, hvis rigtig mange 
mennesker skal have mulighed for adgang døgnet rundt, eks. medarbejdere, kunder, 
leverandører og håndværkere.

Vores adgangsløsning gør adgangen nemmere at håndtere for alle involverede parter. 
Brugerne kan få adgang via opkald/SMS, RFID-nøglekort/brik, pinkode, fjernbetje-
ning, betaling med MobilePay eller via app. Samtidig kan administrator af systemet 
give personer individuel adgang på udvalgte tidspunkter, og systemet har ingen be-
grænsning for antallet af brugere, som kan tildeles adgang. Via webportalen er det 
muligt at udlæse fuld hændelseslog.

Indvendig dør

Webportal - Central administra�on

Cloudbaseret

Udvendig dør kontorbygning

RFID-nøglekort/brik Elektronisk dørgreb

Dør/port lagerbygning

RFID-nøglekort/brik, mobil

MEC-GSM online dørcentral

CU-GSM online dørcentral

NEM MONTERING & 
LAVE ETABLERINGS

OMKOSTNINGER



• 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.

Da alt kører trådløst via det mobile 
datanet (indbygget SIM kort), er der 
er ingen kabler mellem gadedøre og 
lejligheder.

Der er også mulighed for batterilåse 
med RFID-brikadgang på kælderdøre, 
hvilket fuldender løsningen.

Mange nøgler, mange beboere, mange til- og fraflytninger, mange håndværkere, in-
spektører, viceværter osv. Det kan være et besværligt og tidskrævende puslespil, at 
administrere adgangssystemet på flere ejendomme.

Vores adgangssystem gør adgangen mindre besværligt for alle parter. Alle adgange er aflå-
ste, og nøglebrikker kan udleveres til beboere, rengøring og avisbud. Beboere kan kommu-
nikere og åbne for gæster direkte via opkald eller SMS, hvilket betyder at beboere kan give 
gæster adgang, uden selv at være hjemme i lejligheden.

Adgangssystemet sørger for dokumentation af, hvem der kommer og går i ejendom-
men, og adgangssystemet kan sammenkobles med eksisterende dørtelefon.

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

ETAGEEJENDOMME &
BOLIGFORENINGER
Overblik og fleksibilitet

Adgangsløsning til etageejendomme & boligforeninger
giver følgende fordele:

ADGANG KAN ADMINI- 
STRERES HVOR SOM HELST

Adgangssystemet kan administreres 
online via krypteret login fra en hvil-
ken som helst pc, smartphone eller 
tablet med internetadgang, Admini-
strator har adgang til at:

• Oprette, slette, spærre nøglebrikker.
• Kontrollere adgangs- og åbnetider via 

den indbyggede kalenderfunktion.
• Se historik og søge i hændelseslog.

SKÅNSOM OG BILLIG
INSTALLATION



SPORTFORENINGER & KLUBBER
En sikker hverdag

Mange kommuner tilbyder booking 
og udlejning af lokaler i haller og på 
skoler, og ved at integrere bookingsy-
stemet med vores vores adgangssy-
stem, kan der med pinkoder skabes 
adgang på baggrund af en booking. 
Dvs. der kun er adgang til lokalet i 
det tidsrum der er booket.

• SMS
• RFID-nøglebrik eller medlemskort
• Pinkode
• Betaling med MobilePay

Når mange mennesker skal bruge de samme lokaler og faciliteter kræver det stram 
styring og effektiv adgangskontrol. Access Technology er specialister i adgangssystemer 
målrettet sportsforeninger, klubber, fitnesscentre og andre virksomheder, hvor mange 
forskellige personer skal have mulighed for at opnå adgang døgnet rundt. Dette kræver 
en stram styring, minimum administration og en effektiv adgangskontrol.

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

Sport

Mobiltelefon

RFID-nøglekort/brik

Indgangsdør sportshal

RFID kodetastatur

Elektronisk dørgreb

Webportal - Central administra�on

Cloudbaseret

• Foreningsadministra�onssystem
• Medlemstyringssystem
• Bookingsystem

CU-GSM online dørcentral

Adgangsløsning til sportforeninger & klubber
giver følgende fordele:

• Adgang administreres online fra browser.
• Valgfri adgang via opkald, SMS, kode, RFID-kort/brik.
• SIM-kort i CU-GSM dørcontrolleren, hvilket giver let mon-

tage da der ikke skal trækkes kabler (kun 230V).

NEM BRUGERADGANG VIA

NEM BOOKING OG
UDLEJNING AF LOKALER



PLUG & PLAY
Hurtigt, fleksibelt og nemt

SÅ LET
ETABLERES 
VORES 
ADGANGS
SYSTEM

1. Bestilling
Vi har et stort udvalg af forskel-
lige produkter og vi rådgiver jer 
selvfølgelig så I får præcist det 

som passer til jeres virksomhed.

2. Konfiguering
Når vi modtager jeres bestil-

ling, konfigurerer vi det så det 
passer.

3. Enkel montering
Monteringen udføres hurtigt 

og nemt, da der ikke skal træk-
kes lange kabler.

Plug & play betyder at installations/tilslutningsprocessen imellem dørcontrolleren og 
cloud softwaren sker automatisk.

Adgangsløsningerne fra Access Technology skiller sig netop ud, ved at vi er de eneste 
på markedet der leverer plug & play løsninger. Det vil sige at vores adgangssystemer 
er klar til brug med det samme, uden at det er nødvendigt at trække lange datakabler, 
håndtere IP adresser eller installere software.

Med en plug & play adgangsløsning er der ingen begrænsninger for hvor stort området 
må være, som du vil have sikret - det kræver blot er der opstilles flere dørcontrollere.

Dørcontrollere benyttes som dataformidler via skyen (webportalen) i mellem den ad-
gangsgivende enhed (eks. RFID-kort) og den enhed der skal åbnes (eks. port). 
Dørcontrollere indeholder simkort og skal blot tilkobles 230V.

EN LØSNING UDEN
BEGRÆNSNINGER

Webportal - Central administra�on

RFID læsereRFID-nøglekort/brik

Elektronisk dørgreb

Dør/por�elefon

BommePullerterPorte

CU-GSM online dørcentral

Mobil

En plug & play adgangsløsning er 
nem at vedligeholde, da alle dele 
nemt kan udskiftes, og du kan få 
præcist den løsning du ønsker – 
uden begrænsninger.



WEBPORTAL
Større overblik og mere sikkerhed

Vores adgangsløsninger er cloudbaserede, hvilket betyder at alle data 
ligger i skyen. Derfor reduceres etableringsomkostningerne betydeligt, 
da det ikke er nødvendigt at trække lange kabler mellem bygninger, 
eller at skyde kabler under veje og pladser – det eneste der kræves er 
fremføring af 230V.

Vores cloudbaserede løsninger styres af administrator via en webportal 
(central administration) som er hjertet i adgangssystemet. Webporta-
len gør det muligt at administrere adgangskontrollen til eks. døre, porte 
og bomme fra enhver enhed (mobil, PC eller tablet) med internetfor-
bindelse. Al data er krypteret.

Webportalen har en overskuelig brugerflade og der er ingen begrænsning 
for antallet af brugere, som kan tildeles adgang. Webportalen forenkler 
den administrative del og tidsforbruget reduceres væsentligt, samtidig 
med at der ikke bliver gået på kompromis med sikkerhedsniveauet.

En cloudbaseret løsning sikrer 
stor fleksibilitet, med mulig-

hed for at effektuere ændrin-
ger med meget kort varsel.

Webportalen ligger på en ser-
ver, der altid er tilgængelig med 
en sikker backup funktion, så al 

data altid er til rådighed.

Systemet er selvstændigt og 
griber ikke ind i andre IT-syste-
mer, men kan nemt integreres 
med jeres eksisterende system.

Udviklet med krypterede 
data, så hackere ikke kan 

opnå adgang og sikkerheden 
er dermed optimal.

Fra webportalen er det muligt at:

Cloudbaseret Webportal Selvstændigt system Krypterede data

Oprette/slette brugere, 
pinkoder og adgangsenheder 

som RFID nøglekort/brikker og 
mobiltelefoner.

Definere hvem der har adgang 
til hvilke døre og i hvilket 

tidsinterval.

Styre kalenderfunktion med 
åbne/lukketider.

Se enhedernes placering samt 
status på et kort.

Udlæse fuld hændelseslog, så 
det altid kan dokumenteres 

hvem der har åbnet/lukket og 
på hvilket tidspunkt.

Få email og SMS-alarm ved fejl.



CASES
Døgnåbne genbrugspladser giver 
større service og fleksibilitet

Chauffører som leverer asfaltmaskiner og materiel for Co-
las asfaltentreprenør til forskellige lokationer i Danmark, 
har tidligere haft problemer med at få adgang til pladser-
ne, uden for almindelige arbejdstider. 

Løsning
Access Technology har leveret en løsning, hvor chauffører 
lukker op med mobiltelefonen fra førerhuset, ved at ringe til 
porten, som validerer brugerens telefonnummer og lukker 
op - log er tilgængelig online få sekunder efter. Chaufførerne 
har på den måde adgang til lokationerne døgnet rundt.

På alle automatiske porte installeres en CU-GSM dørcon-
troller samt et RFID kodetastatur. Dørcontrolleren tilsluttes 
portstrømforsyning og kræver ingen datakabelinstallation.

Alle porte og brugere kontrolleres nemt fra centralt hold, via 
webportalen – centraladministrationen for både PC, tablet 
og MAC.

Chauffører kan levere materiel 
døgnet rundt til Colas asfaltfirma

Mange borgere og erhvervslivet har haft et ønske om, at 
kunne aflevere deres affald uden for normal åbningstid, hvil-
ket giver større fleksibilitet og større service for brugerne. 
Samtidig skulle adgangsløsningen være uden ekstra udgift. 

Løsning
Access Technology har leveret et GSM adgangssystem til over 
50 genbrugspladser i Danmark, som gør det muligt at holde 
døgnåbent, til stor gavn for brugerne, og det sparer mand-
skab på genbrugspladserne, samtidig med at de enkelte gen-
brugspladser kan håndtere mere affald på samme pladser.

Private borgere har gratis adgang, imens erhvervskunder skal 
betale for adgang. Inden for normal åbningstid åbner porte-
ne automatisk, og forbliver åbne indtil lukketid. Efter lukketid 
kan brugerne selv åbne portene med egen mobiltelefon. An-
tallet af brugere på ét system er ubegrænset.

På alle automatiske porte installeres en CU-GSM online dør-
controller samt RFID-kodetastatur. Dørcontrolleren tilsluttes 
portstrømforsyning og kræver ingen datakabel installation. 
Genbrugspladsens eget økonomisystem håndterer betaling 
fra erhvervskunder med årlig eller kvartalsmæssig adgang.

Integration mellem adgangskontrolsystem og økonomi- 
system, sikrer automatisk oprettelse og sletning af erhvervs-
kunder. Den indbyggede kalenderfunktion sørger for, at 
portene er åbne i almindelig åbningstid. Udenfor normal 
åbningstid får brugerne adgang, ved at ringe til dørcontrol-
leren, som åbner porten ved validering af telefonnummer.

Cases med Access Technology A/S



CASES
Slut med nøglekaos hos ejer-
foreningen Taarbækhave

Nem adgang til Aarhus lystbåde-
havn med MobilePay løsning
I Aarhus Lystbådehavn er der forskellige klubber og for-
eninger, der hver især administrerer pladser og faciliteter. Tid-
ligere skulle man købe poletter, ved et nærliggende spisested, 
for at få adgang til havnen via slæbestedet, hvilket har været 
både besværligt og tidskrævende. Samtidig var poletterne 
nemme at kopiere, hvilket resulterede i en del snyd.

Løsning
Access Technology A/S har leveret en løsning, hvor det nu er 
muligt at betale for bomadgang ved slæbestedet, blot ved at 
scanne en QR-kode med sin mobiltelefon, og herefter beta-
ler man med MobilePay.

Aarhus Sport & Fritid administrerer adgangssystemet, men 
hver klub og forening har sit eget område som de kan råde over.
Adgangsløsningen er cloudbaseret med plug & play uden 
løbende vedligeholdelse eller batteriskifte – og alt er klar til 
brug med det samme. Derfor er løsningen perfekt til Aarhus 
Lystbådehavn, da den er meget fleksibel og det er hurtigt og 
nemt at tilføje nye faciliteter med brugerbetaling. 

Fra webportalen kan havnemester:

• Åbne og lukke porte/bomme.
• Lave individuelle brugerindstiller som kan styre, hvornår 

en bestemt port/bom må benyttes og af hvem.
• Benytte en indbygget kalenderfunktion, som gør det mu-

ligt at planlægge tidsintervaller, hvor en port/bom skal 
forblive åben.

• Se alt statistik, da systemet logger alle hændelser.

Ejerforeningen Taarbækhave nord for København, består 
af 65 lejligheder. Ejerforeningen har tidligere brugt meka-
niske nøgler med tung administration. Hvis en hovednøgle 
blev væk, skulle låsecylindre og nøgler i ejerforeningen ud-
skiftes. Ejerforeningen skulle altid holde styr på hvor man-
ge erstatningsnøgler der sidst blev bestilt, og hver eneste 
tabt nøgle koster tid og penge, og en omgående udskift-
ning var ikke mulig. Stjålne eller bortkomne nøgler var en 
konstant sikkerhedsrisiko uden sporingsmulighed, og nøg-
lerne kunne ikke omprogrammeres.

Løsning
Til at lette administrationen af de mange nøgler, har Access 
Tehnology A/S leveret et komplet GSM-baseret adgangssystem 
til 8 opgange, 18 kælderdøre og 60 lejligheder i Taarbækhave. 
De nye dørtelefoner er med brikåbning og speciallavede betje-
ningspaneler, som matcher bygningens æstetik.

Der er ingen kabler mellem gadedøre og lejligheder, hvilket 
sikrer en skånsom installation i den smukke gamle bygning, da 
alt kører trådløst via det mobile datanet (indbygget SIM kort). 
Batterilåse med RFID-brikadgang på kælderdøre fuldender løs-
ningen, og adgangen styres nemt og enkelt via en webportal 
med krypteret login. Det er muligt at få adgang til webportalen 
fra en hvilken som helst enhed med internetadgang. I webpor-
talen kan administrator oprette, slette og spærre nøglebrikker, 
kontrollere adgangs- og åbnetider via den indbyggede kalen-
derfunktion, se historik og søge i hændelseslog.

Læs mere om de spændende kunderejser
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