Et komplet ejendomskoncept

Ét system - mange løsninger
Den bedste og mest servicemindede løsning for boligforeninger
Scantron har udviklet et system, der bryder alle
rammer og standarder for et brugervenligt og fleksibelt
adgangskontrolsystem.
Systemet er specielt velegnet til boligforeninger, da det kan
integrere adgangskontrol med dørtelefoni, digitale postkasser,
booking, brandkommunikation og meget mere. Scantron har
et bredt sortiment af adgangsgivende produkter og består af
standard- samt specialdesignede løsninger. Alt dette kan let
administreres ved hjælp af den webbaserede Nova software.

Fra en hvilken som helst computer med netværksadgang kan
en administrator logge på systemet, lave navneændringer og
oprette/slette adgangsbrikker. Herfra kan der også sendes
tekstbeskeder til beboerne via deres hustelefon.
Systemet giver store besparelser i form af væsentlig færre
omkostninger til udskiftning af f.eks. cylindere, nøgler, navneskilte og til distribution af information. Herudover frigøres en
masse tid for viceværten til andre vigtige opgaver.

HER SES ET EKSEMPEL PÅ ET KOMPLET EJENDOMSKONCEPT
Nexus læser
Ved bygningens bagdør er der
monteret en Nexus læser med
vandalskjold. Beboerne kan bruge
den samme brik til hoveddør,
bagdør og lejlighedsdør.

Elevatorstyring
Ved at montere en Nexus læser i
elevatorstolen kan man sikre, at
beboerne kun har adgang til de
foruddefinerede destinationer.

Parkering/trafiklysstyring
via fjernbetjening
Ved bygningens parkeringskælder er der installeret en
fjernbetjeningslæser og antenne.
Det gør det muligt for føreren
at åbne porten på 15-20 meters
afstand med en fjernbetjening
afhængigt af forholdene.

Hængelås med offline læser
På døren til cykelskuret sidder der en
hængelås, hvorpå en SensoLock® er
monteret. Med en brik, kan beboerne
åbne hængelåsen og få adgang til
rummet.
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EP Digital postkasseanlæg
Inden for hoveddøren hænger et
vægmonteret EP Digital postkasseanlæg
med display-navneskilte og elektroniske
låse. Rettigheder defineres i Nova
softwaren, hvor navne og lejlighedsnumre også oprettes og opdateres.

Om Scantron
Scantron blev grundlagt i Danmark i 1980’erne og er en stærk
og solid virksomhed med fokus på høj kvalitet og service for
kunderne. Scantron er i dag repræsenteret med afdelinger i
Danmark, Sverige og Slovenien.

Alle standardvarer leveres med installationsvejledninger,
manualer eller brugervejledninger. Derudover yder vi telefonsupport og kan komme ud til installationslokationen, hvis der
er behov for dette.

Scantron har mange års erfaringer og speciale indenfor
adgangskontrol, dørtelefoni og postkasser. Produkterne er
nøje udviklet eller udvalgt og gennemtestet for at sikre
kvalitet og brugervenlighed.

På alle måder vil vi sikre, at I får den bedste vejledning til
installationen, og at slutkunden får den bedste oplevelse af
brugen af produktet.

Hustelefon eller MultiApp
Når en besøgende ringer på ved
dørstationen, kan beboerne se den
besøgende via deres MultiApp på
deres smartphone eller via deres
væghængte hustelefon, og lukke
dem ind. Det er muligt at udvide
funktionerne med MultiApp+,
som giver adgang til forskellige
funktioner i boligforeningen,
herunder døråbning-widgets,
web-links, personlige web-links og
booking.

Offline læser på lejlighedsdøren
Der er monteret en SensoLock®
låsecylinder eller et EvoLock® håndtag,
som giver adgang til lejligheden.

Dørstation med integreret læser
og elektronisk navnevisning
Bygningen har en display
dørstation ved hoveddøren med
en indbygget læser og et kamera.
Det er nemt at opdatere beboernes
navne via Nova softwaren.

Infoskærm eller
booking-terminal
Ved indgange eller fælles lokaler
kan der installeres skærme til
informationsvisning eller til booking.
Det er muligt at vise information på
en hvilken som helst skærm med
HDMI indgang. Bookingterminalen/
infoskærmen består af en 21” skærm.
Begge skærme administreres via Nova
softwaren.

3

Et mindre udpluk af vores store produktprogram

Forbehold for trykfejl og produktmodifikationer

For mere information,
besøg os på
www.scantron.dk
eller kontakt os på
Tlf. 66 13 99 66.
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