
Gjør arbeidsplassen din klar 
for neste generasjon
SMARTair® er adgangssystemet designet for kontorfellesskaper

Experience a safer  
and more open world



Kontorfellesskap, 
et hurtigvoksende marked* ...

*Kilder: JLL og http://www.deskmag.com

240%
66% 33%

3,8
i løpet av de 
siste 3 årene

Antall kontorfellesskap 
har vokst globalt 

med

planlegger å åpne 
minst én lokasjon til

av 
kontorfellesskapene 

forventer å utvide 
arealene – med 70 % i 

gjennomsnitt

Antall personer i 
kontorfellesskap var 

beregnet til

millioner globalt 
i 2020



... dette gir personvern- og 
sikkerhetsutfordringer

Nettsikkerhet Åpne arealer og 
flerbrukernettverk

Private 
samtaler og 

møter

Bruk av 
fellestjenester 

(skrivere, servere, 
avfall ...)

Ukontrollerte 
områder

Ingen kontroll over 
bevegelsene til medarbeidere 
eller deres besøkende uten å 
måtte gi ut mekaniske nøkler



Hvorfor adgangskontroll kan optimalisere 
kontorfellesskapet - 6 grunner

Fleksible 
arealer

Endre sikkerheten 
på dører og 
administrer 
løsningen når 
som helst, ingen 
nøkler nødvendig

Hendelses- 
håndtering

Et elektronisk 
adgangssystem 
forteller deg 
hvem som har 
gått hvor og nårPersonvernet 

er viktig

For mange i et 
kontorfellesskap 
er konfidensialitet 
et krav

Enkel “nøkkel“-
administrasjon

Med elektronisk 
adgangskontroll 
kan en digital 
nøkkel kanselleres 
med ett enkelt 
klikk

Konkurranse 
fortrinn

Virksomheten 
skiller seg ut 
med en moderne 
og praktisk 
løsningÅpent til alle 

døgnets tider

Garanterer 
medarbeidere 
adgang 24/7 
uten sikkerhets-
personell til stede



Hvorfor du bør velge 
SMARTair adgangskontroll
Ditt kontorfellesskap drar 
nytte av...

Ingen driftsavbrudd 
SMARTair er ledningsfritt: 
Installatøren vil ikke 
forstyrre de travle 
brukerne i fellesskapet

Mobile nøkler
Brukere og gjester 
kan låse opp dører 
med smarttelefonen 
sin: Ikke behov for 
mekaniske nøkler 
eller nøkkelkort

Forretningsdata
Et SMARTair-system 
kan fortelle deg 
hvordan leietakerne 
benytter arealene

Intuitiv, enkel 
programvare 
Du vet i sanntid 
hvem som gikk hvor 
og når

Pålitelighet
SMARTair er sikkert, 
pålitelig og allerede 
i bruk av selskaper 
over hele verden



Hvordan SMARTair fungerer?
Gir spesifikke adgangsrettigheter til hver bruker

Det administrative 
personalet sørger for at 
kun de rette personene 
har adgang til dørene

Hvor? Hvem? Når?

24/7
10:00 / 14:00

24/7

24/7
24/7

24/7

24/7

24/7

Personalet

10:00 / 14:00
24/7

24/7

24/7
07:00 / 17:00

X

X
X

X

Leietaker

10:00 / 14:00

07:00 / 17:00

X

X
X

X

X
X

GjestFellesarealer
· Personalinngang
· Kafeteria
· Sykkelparkering
Administrasjon
· Kontorfløy
· IKT-rom
Utleielokaler
· Cellekontor
· Møterom 
· Konferansesal
Driftsområder
· Tekniske rom
· Renholdslager

24/707:00 / 17:00

X

X

07:00 / 17:00



Å utstyre fellesskapet med adgangskontroll 
er så enkelt. Det kan ta mindre enn én dags 
arbeid å bytte de gamle mekaniske låsene

Ingen boring i døren

Ingen driftsavbrudd i din 
forretningshverdag

Enkelt å 
installere1

Administrer adgang fra  
telefonen eller nettbrettet

Ikke flere utfordringer med å 
utstede eller erstatte nøkkelkort

3

Enkelt  
i bruk2

Benytt telefonen som et 
nøkkelkort for å åpne en 
SMARTair-lås

Ikke behov for separate nøkler

3 enkle trinn for brukervennlig adgangskontroll

Enkelt å 
administrere

Bare skift ut den mekaniske 
sylinderen med en batteridrevet 
SMARTair e-sylinder

Med SMARTair Openow appen; 
hvis du har telefonen din, har du 
allerede med deg nøklene

Med et SMARTair Openow system
er det enkelt å administrere 
adgang til brukerne



Du trenger kanskje fortsatt andre muligheter
Elektroniske enheter Identifikasjon Administrasjonsløsninger

Sikkerhetskrav
Aktivitet Administrasjonsløsning

En naturlig del av systemløsningen er 
langskilt, elektromekaniske låser og 
vegglesere for styring av dører med 
automatikk

I tillegg til Openow, støttes også 
RFID identifikasjonsformater som 
kort, brikker eller armbånd.

Fordi hvert selskap er forskjellig, tilbyr 
SMARTair fire administrasjonsløsninger 
for adgangskontroll tilpasset deres 
behov.

Elektronisk 
langskilt 

Elektro-
mekanisk lås

Veggleser

VELDIG 
HØY Wireless Openow

Update  
on Card

HØY

MIDDELS 
LAV

Stand-Alone



De beste kontor-
fellesskapene stoler på 
SMARTair
ULab Coworking lette etter et fleksibelt, trådløst 
adgangskontrollsystem for å maksimere 
sikkerheten, muliggjøre fremtidige utvidelser 
og komplementere arbeidsområdets elegante, 
moderne design.

“SMARTair-enheter integrerer det 
nyeste designet hos ULab.”
Enrique Burgos,  
ULab Coworking Manager

CASE 
STUDY

Selskap:  
ULab Coworking

Lokasjon: Alicante, Spania

Enheter installert: 
SMARTair wireless langskilt 
og SMARTair vegglesere

Installasjonsår: 2016

56 arbeidsplasser,  
12 kontorer og et område 
reservert til arrangementer

Daglig trafikk: 100 personer

https://campaigns.assaabloyopeningsolutions.eu/hubfs/smartair/SMARTair%20standalone%20PDFs/AA_SMARTair_CaseStudy_Ulab%20CoWorkingSpace_1_2020_FINAL.pdf
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Vi håper du har funnet denne SMARTair-brosjyren interessant. 
Hvis du ønsker mer informasjon om SMARTair, klikk lenken nedenfor 
og en av våre lokale eksperter vil ta kontakt.
 
Vår tekniske konsulent kan hjelpe deg med å;
· øke sikkerheten i deres kontorfellesskap
· redusere sikkerhetskostnadene
· komme i kontakt med en lokal SMARTair-installatør

SETT MEG I KONTAKT MED EN EKSPERT

Ekspertteamet vårt 
er her for å hjelpe

The ASSA ABLOY Group is the global leader  
in access solutions. Every day, we help 
billions  
of people experience a more open world.
ASSA ABLOY Opening Solutions leads  
the development within door openings  
and products for access solutions in  
homes, businesses and institutions. Our 
offering includes doors, door and window 
hardware, locks, access control and service.

https://campaigns.assaabloyopeningsolutions.eu/smartair-expert-consultation?utm_campaign=smartair-generic-emea&utm_source=PDF_Asset

