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LÅS UPP MED MOBILTELEFON

Nycklar skapar problem
Tillträdeshantering för många personer blir snabbt ett problem 
vare sig det gäller entréer, dörrar, bommar eller grindar. En stor 
del av problemen ligger i brickor och nycklar som skall förvaras, 
lämnas ut och tas tillbaka. Inte sällan hamnar dessa på 
villovägar med följd att brickor skall spärras eller lås bytas ut. Till 
slut har man inte kontroll på vilka som har ansvar eller tillträde.

Öppna med mobilen
Public Access låter användarna få tillträde med sina 
mobiltelefoner, men bara vid deras bokade tider. 
Tillträdesrättigheter kan inte överlåtas och varje tillträde knyter 
ansvar till användaren. Rättigheter läggs till och ändras via 
internet, lika enkelt som man lägger in en bokning i en kalender. 
Rättigheten ändras ögonblickligen och användaren får tillträde 
via sin mobiltelefon utan kostnad.

Säkerhet och tillgänglighet
Public Access höjer säkerheten eftersom systemet ger full kontroll 
på vem som har tillträde och när. Lokalen eller området kan alltid 
hållas låst men ändå ökar tillgängligheten; Hundratals personer 
kan ges tillträde utan att en enda fysisk nyckel eller bricka 
hanteras. I samma ögonblick som en persons bokning slutar, 
upphör tillträdesrättigheten automatiskt.

• Slipp hanteringen av brickor, kort 
  och nycklar

• Inga knappsatser eller kortläsare 
  som kan vandaliseras

• SMS-varningar om dörrar, bommar
  eller grindar står öppna

Public Access kan användas med;
• Bilspärr BAX, TRAX
• Vägbom CAME GARD
• Pollare PILOMAT
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Hårdvara
En styrenhet monteras på dörren, bommen eller grinden som 
skall kontrolleras. Inga datakablar behövs eftersom enheten 
sköter sin egen krypterade kommunikation med systemet via det 
mobila datanätet. Om objektet som skall styras är en dörr med 
elslutbleck eller annat elektroniskt lås kan man lägga till en 
dörrkontakt för övervakning via systemet.

Varningar
Systemet är försett med smarta varningsfunktioner som gör att 
användarna själva vill hålla stängt och låst. Om en dörr eller bom 
hålls öppen sänder systemet automatiskt ett SMS till personen 
som öppnat. Om det fortfarande hålls öppet skickas ett 
varnings-SMS till ansvarig personal eller väktare med information 
om vilken bom eller dörr som står öppen och kontaktuppgifter till 
senast registrerad öppnare. Resultatet blir miljöer där användarna 
ser till att hålla bommar och dörrar stängda och låsta. Riskerna 
för skador och vandalism minimeras.

Administration
Public Access låter dig knyta ihop alla dina lokaler i ett enda 
system, oavsett vilken infrastruktur eller vilket passersystem som 
monterats tidigare. Varje dörr eller bom kommunicerar själv med 
systemet, oavsett var de är placerade. Detta tillåter dig att i ett 
och samma system styra både moderna anläggningar och 
perifera äldre objekt.

Public Access administreras via systemets hemsida. Här lägger 
du enkelt till användare, grupper av användare och bokar in dem 
i kalendern. När bokningen sparas skickar systemet automatiskt 
ett SMS med instruktioner till personen som skall få tillträde. Om 
personen behöver bokas om till en annan lokal eller anläggning 
sänder systemet ut SMS med ombokningsinformation. 
Funktionen gör systemet självförklarande och enkelt att använda.

Public Access visar också i realtid vilka dörrar eller bommar som 
öppnas eller står öppna samtidigt som du ser vem som senast 
försökte få tillträde till respektive lokal. Särskilda rapportfunktioner 
gör att det är möjligt att analysera lokalanvändning och se hur 
många gånger någon använt en viss anläggning. Du kan till och 
med lägga in automatiska tidsstyrningar, ex bommar eller entréer 
som skall stå öppna vissa tider.

Strömförsörjning 12-24 V AC/DC
Klimat   Skall monteras   
  skyddat från fukt.
Op.temp.   -30 °C to +70°C
Antenn   Inbyggd, förberedd   
  för extern antenn.
Vikt   270 g
Mått   120x200x35 mm
Färg   Matt grå
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