PHONIRO ANY ENTRANCE
En del av Phoniro Care

PHONIRO ANY ENTRANCE – Tillträde till gemensamhetsutrymmen

I KORTHET

Fullt utbyggt ger det digitala låssystemet Phoniro Care kommunen stora besparingar. För att dra nytta av systemets fulla potential är det viktigt att minimera hemtjänstens användande av vanliga nycklar i hela kommunen. Sedan flera år tillbaka
använder många av landets kommuner Phoniro Main Entrance till portar i flerfamiljshus. Hemtjänsten måste dock ofta hantera dörrar även till soprum, tvättstugor
eller till andra utrymmen som ofta saknar elslutbleck. Med Phoniro Any Entrance
får man tillträde enkelt, snabbt och säkert även till dessa dörrar.

• Minskad tidsåtgång för personalen

Enkelt och säkert
Med Phoniro Any Entrance ersätts den vanliga nyckeln med en digital nyckel och låset
öppnas med mobiltelefonen. Systemet uppdateras online med personlig inloggning i
mobiltelefonen för aktuell behörighet.

• Passar även dörrar där elslutbleck saknas
• Skyddad mot stöld och yttre åverkan
• Påverkar inte skalskyddet eller
dörrens brandklassning
• Batteridriven – enkel montering,
enkel att flytta
• Ingen åverkan på dörr eller karm

Funktionalitet
Phoniro Care ersätter den vanliga nyckeln med en digital nyckel i personalens mobiltelefon, en enhet monterad på insidan av vårdtagarens ytterdörr samt ett administrativt IT-system.
Phoniro Any Entrance är förstärkt mot stöld och yttre åverkan. Enheten monteras på
insidan av dörren över det befintliga vredet. Vanliga nycklar kan användas precis som
tidigare. Systemet påverkar varken skalskyddet eller dörrens brandklassning vilket är
mycket viktigt. Monteringen är enkel och sker utan åverkan vilket gör att enheten vid
behov snabbt kan flyttas till en annan dörr.
Behörigheter i systemet bestäms i Phoniro Care via webbgränssnitt och de digitala
nycklarna uppdateras online och överförs automatiskt till mobiltelefonerna.
Hemtjänstpersonalen loggar in i mobiltelefonen med ett personligt användarnamn
och lösenord för att få rätt behörighet. Samma mobiltelefon kan därför användas av
olika personal under olika arbetspass. Systemet registrerar också vem i personalen
som låste/låste upp vilken dörr samt när.
Teknisk data
Strömförsörjning
Vikt
Storlek
Färg

450105-SE

7,2 Volt batteri
1 000 g med batteri
210 x 67 x 60 mm
Svart/Grå
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