NovaSimpli – säker
passerkontroll för enkla funktioner
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NovaSimpli − den smarta, enkla och säkra
Ett litet men effektivt system
Vi lanserar NovaSimpli passerkontroll, ett litet men säkert system för
passerkontroll.
Nu kan alla i mindre byggnader erbjudas samma trygghet och enkla
administration som de större passerkontrollsystemen ger. NovaSimpli
täcker de typiska behoven för mindre företag, som butiker, företag, föreningar etc. samt bostadsfastigheter med få dörrar. NovaSimpli består av
en Alpha-central, Nexus-läsare och NovaSimpli mjukvaran som levereras
gratis med Alpha-centralerna. NovaSimpli kan användas i system för upp
till 4 dörrar och 50 användare med händelseregistrering eller 4 dörrar och
350 användare utan händelseregistrering.

Säker teknologi
Hjärtat i NovaSimpli-anläggningen är Alphacentralen, som levereras i
två huvudversioner för 2 eller 4 dörrar.
• Täcker grundläggande behov och ger dig samtidigt ytterligare
möjligheter.
• Lösningen är miljövänlig och minskar din elförbrukning.
• Smidig administration på nätet från webbläsaren i valfri dator.
• Inget behov av server då alla data sparas i centralen.
• Bordläsare
är överflödiga
kort- och
taggar
aktiveras direkt
Simpli
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Building
i programmet genom inmatning av deras nummer, men kan anslutas
• Vid behov, kan upplägget snabbt och lätt anpassas med flera
dörrar eller funktioner.
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NovaSimpli-mjukvaran och Alpha-centralen ger ett
enkelt och säkert system för passerkontroll med
inriktning på användarvänlighet och en rad kraftfulla
funktioner. NovaSimpli-mjukvaran är lätt och intuitiv
att använda.
De enkla och logiska ikonerna guidar dig genom
den okomplicerade processen. Inmatningen av
användare och deras behörigheter, sker snabbt
och enkelt via webbläsaren.

passerkontrollen för mindre byggnader

Lägg till eller
redigera lokal

Senaste händelser
& rapporter

Lägg till, redigera och
radera användare

Administrera hårdvara

Administrera
grupper

Enkel sökfunktion

Lås upp, lås och blockera dörrar

Upp till 50 användare med
händelseregistrering och 350
användare utan händelsesregistrering.

Kontrollera upp till 2 eller 4 dörrar per central

Med vår lösning behöver du inte längre någon bordläsare
Med NovaSimpli passerkontroll kan kortens nummer
skrivas in direkt i programmet. Därefter är de klara att
använda. Systemet styr dörrbehörigheten. Systemet
kräver således ingen specialutrustning som till exempel
bordläsare vid programmeringen av kort och taggar.
• Skriv in kortets nummer
• Registreringen sker omedelbart
• Ge användaren dennes behörigheter med ett fåtal klick
• Kortet är klart att användas direkt

Användaren kan omedelbart
öppna dörrar.

Kortet behöver inte fysiskt vara vid datorn. Allt som behövs är kortets nummer.
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Mjuk- och hårdvara i centraler och läsare uppgraderas via nätet. Det har den
fördelen att du slipper att byta utrustning när du behöver extra funktioner från
vårt professionella Novaprogram.
Du kan när som helst uppgradera till ett större program med fler funktioner:
Programmet Nova10 ger möjlighet för ett system med upp till 10 dörrar och
100 användare. Nova10 har fler funktioner än NovaSimpli där de viktigaste är
en omkopplingsfunktion och timerstyrd dörrupplåsning. Därför är Nova10 ett
bra val för mellanstora företag och hyreshus.
Nova100 är en ännu större programversion med fullt professionella passerkontrollfunktioner. Programmet ger möjlighet för upp till 100 dörrar och 1500
användare. Därför är Nova100 utmärkt för stora företag och bostadshus.
Då våra centraler och läsare lätt kan uppgraderas med nya program, kan de
enkelt anpassas till nya funktioner och ändrade behov. Det må sedan handla om
ökad efterfrågan, förändrade behov eller nya tekniska möjligheter. Investeringen
i våra produkter gör dig klar att ta itu med framtida utmaningar.

Med nytänk inom teknik och design
Scantron levererar lösningar i ett inbjudande utförande som
kontrollerar åtkomsten till alla sorters fastigheter. Vi lägger stor
vikt vid säkerhet, användarvänlighet och elegans.
Våra produkter är därför alltid av hög kvalitet, baserade på
den senaste teknologin och utförda i ett smakfullt, samtida
formspråk.
Som marknadens mest attraktiva leverantör, är vår strävan
att leverera totallösningar inom software, passerkontroll, porttelefoni och postlådelösningar. Lösningarna bygger på egen
utveckling och produktion samt på produkter från andra europeiska leverantörer som lever upp till våra kvalitetskrav.

Vi säkerställer att våra produkter är miljövänliga med liten
energiförbrukning, lång hållbarhet och med återvinningsbara
komponenter.
Med en internationellt baserad produktion och utveckling,
arbetar Scantron med försäljning, rådgivning och service i
Sverige och Danmark genom den egna organisationen.
Vi har erbjudit professionella lösningar inom Scantrons
produktsegment sedan början av 80-talet. Vi samarbetar nära
med projekterande ingenjörer och installatörer för att erbjuda
fastighetsägare och användare de mest attraktiva lösningarna.
Kontakta oss för ett resonemang om passerkontroll,
porttelefoni och postboxar!
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