PHONIRO OFFICE ENTRANCE
En del av Phoniro Care

PHONIRO OFFICE ENTRANCE – Tillträde med kod eller privat telefon

I KORTHET

För att dra nytta av Phoniro Care systemets fulla potential är det viktigt att minimera hemtjänstens användande av vanliga nycklar i hela kommunen. Sedan flera
år tillbaka använder därför många av landets kommuner Phoniro Main Entrance till
portar i flerfamiljshus och Phoniro Any Entrance till soprum, tvättstugor eller till
andra utrymmen som saknar elslutbleck.

• Kod eller privata Smartphones kan användas

Man använder dock fortfarande en vanlig nyckel till hemtjänstlokalen eller kontoret
eftersom personalen ofta inte har en arbetsmobil med sig när de kommer till arbetet.
Tänk om man kunde låsa upp dessa dörrar med sin privata Smartphone eller med kod.
Med Phoniro Office Entrance är detta möjligt!
Enkelt och säkert
Med Phoniro Office Entrance ersätts den vanliga nyckeln med en digital nyckel och
låset öppnas med en Smartphone eller med kod. Systemet kan uppdateras online
med personlig inloggning i Smartphonen för aktuell behörighet. Det som skiljer
Phoniro Office Entrance från övriga Phoniro Care produkter är att man i detta fall
kan använda vilken Smartphone som helst för att öppna dörren. Ingen installation av
programvara krävs och i princip inga krav ställs heller på vilken typ av Smartphone
som kan användas.

• Enkelt, smidigt och snabbt tillträde
• Inga vanliga nycklar – ökad säkerhet
• Skyddad mot stöld och yttre åverkan
• Påverkar inte skalsyddet eller dörrens
brandklassning
• Ingen åverkan på dörr och karm

Funktionalitet
Phoniro Office Entrance monteras på insidan av dörren och systemet påverkar varken
skalskyddet eller dörrens brandklassning. Monteringen är enkel vilket gör att enheten
vid behov snabbt kan flyttas till en annan dörr.
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