Ett komplett fastighetskoncept

Ett system - många lösningar
Den bästa och mest ändamålsenliga lösningen
Scantron har utvecklat ett system, FlexAir®, som vidgar
gränserna för ett användarvänligt och flexibelt system för
passerkontroll.

mål. Allt detta kan enkelt administreras med hjälp av den
webbaserade Nova mjukvaran.

Systemet är särskilt lämpat för bostadsrättsföreningar,
då det integrerar passerkontroll med porttelefoni, digitala
postboxar, bokning, brandkommunikation och mycket mer.

En administratör kan logga på systemet från vilken som helst
dator med nätverksanslutning, ändra namn samt skapa/radera
passerbrickor i systemet. Härifrån kan man också sända
digitala textmeddelanden till de boende.

Allt administreras enkelt med hjälp av den webbaserade
mjukvaran. Scantron har ett stort produktsortiment inom
passerkontroll, och erbjuder både standardlösningar såväl som
specialdesignade lösningar alltefter kundens behov och önske-

Systemet ger stora besparingar i form av betydligt färre
utgifter för t.ex. byte av cylindrar, nycklar, namnskyltar och
för distribution av information. Dessutom frigörs en massa
tid för vicevärden till andra viktiga uppgifter.

EXEMPEL PÅ komplett fastighetskoncept
Nexus läsare
Vid byggnadens bakdörr har
man monterat en Nexus läsare
med vandalskydd. De boende
kan använda den samma bricka
till huvuddörr, bakdörr och
lägenhetsdörr.

Hisskontroll
Genom att montera en Nexus läsare
i hisskorgen kan man säkerställa att
de boende endast har tillträde till
fördefinierade destinationer.

Parkering/styrning av
trafikljus via fjärrkontroll
Vid byggnadens parkeringskällare har man installerat en
fjärrstyrd läsare och en antenn.
Det gör det möjligt för föraren att
öppna porten på 15-20 meters
avstånd med en fjärrkontroll
beroende på omständigheterna.

Hänglås med offline läsare
På dörren till cykelförrådet sitter
ett hänglås, på vilken SensoLock®
har monterats. Med en bricka kan
de boende öppna hänglåsen och få
tillträde till rummet.
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Svenskboxen postboxanläggning
Innanför huvuddörren hänger
en väggmonterad Svenskboxen
postboxanläggning med displaynamnskyltar och elektroniska
lås. Rättigheter definieras i
Nova mjukvaran, där namn och
lägenhetsnummer kan skapas
och uppdateras.

Om Scantron
Scantron grundades i Danmark på 1980-talet och är en stark
och stabil verksamhet med inriktning på kvalitet, design och
service för kunderna. Scantron finns idag representerat i
Sverige, Danmark och Slovenien.
Scantron har många års erfarenhet inom passerkontroll,
porttelefoni och postboxar. Produkterna har omsorgsfullt
utvecklats och valts ut med kvalitet och användarvänlighet
i åtanke.

All standardutrustning levereras med installationsvägledning,
manualer eller användarguider. Dessutom ger vi telefonsupport
och, vid behov, platsservice.
Vi vill på alla sätt säkra att
installatören får bästa tänkbara vägledning inför installationen
och att slutkunden får bästa möjliga upplevelse vid användning
av produkten.

Svarsapparat eller MultiApp
När en besökande ringer på vid
porttelefonen kan de boende se
de besökande via deras MultiApp
på deras smartphone, eller via
den svarsapparat som hänger på
väggen, och släppa in dem. Det
är möjligt att uligt at bygga på
funktionerna med MultiApp+, som
ger åtkomst åt olika funktioner
i bostadsföreningen, inklusive
dörröppnings-widgets, webblänkar,
personliga webblänkar och bokning.

Offline läsare på
lägenhetsdörren
Det har monterats en SensoLock®
låscylinder eller ett EvoLock® handtag,
som ger tillträde till lägenheten.

Porttelefon med integrerad
läsare och elektronisk
namnvisning

Infoskärm eller
bokningsterminal

Byggnaden har en display
porttelefon vid huvuddörren med
en inbyggd läsare och en kamera.
Det är enkelt att uppdatera de
boendes namn via Nova mjukvaran.

Vid ingångar eller gemensamma
lokaler kan man installera skärmar för
informationsvisning eller för bokning.
Det är möjligt att visa information på
vilken som helst skärm med HDMI
ingång. Bokningsterminalen består
av en 21” skärm. Båda skärmarna
administreras via Nova mjukvaran.
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Ett litet axplock ur vårt produktprogram

Med förbehåll för tryckfel och produktmodifieringar

För mer information,
besök oss på
www.scantron.se
eller kontakta oss på
Tel. (0)771 34 34 00.
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