
För att passersystem eller andra digitala säkerhetssystem ska 
vara riktigt säkra krävs att de både installeras och hanteras rätt. 
Med systemet i vår servermiljö kan ni välja mellan att sköta 
administrationen själva eller överlåta den till oss. Med CERTEGO 
Hosting slipper ni dyra investeringar i servrar och datahårdvara 
samtidigt som det finns tid att spara. 

Fördelarna med hosting
Har ni ett befintligt säkerhetssystem eller funderar ni på att skaffa ett? 
Oavsett är fördelarna stora med att lägga systemet i vår säkra servermiljö. Ni 
får en säker och kostnadseffektiv IT-drift med hög tillgänglighet.
Utöver  allt vad det innebär gällande säkerhet, backup och övervakning, 
kan ni även välja om vi på CERTEGO ska sköta all programmering 
och administration av systemet, eller om ni själva vill sköta det via vår 
användarvänliga administrationsportal med Smart Hosting. 

Basic Hosting - låt oss göra jobbet
Här får ni hjälp med all administration. Utöver den säkra driften av 
systemet sköter vårt Security Operations Center all programmering och 
administration. Det ingår två support-/administrationsärenden per månad i 
tjänsten. Överskjutande administration faktureras löpande.

Smart Hosting - smidig adminportal
Utöver det som ingår i Basic Hosting får ni tillgång till en enkel 
administrationsportal där ni själva kan sköta daglig administration av taggar, 
behörigheter, porttelefonposter och namnuppgifter. Även i Smart Hosting 
ingår två ärenden per månad. Sköt dagliga småändringar själva och ta hjälp 
vid större förändringar! 
Vill ni göra det ännu smidigare är kanske Smart Access något för er. Då kan 
boende själva kan beställa nycklar. Läs mer på 
certego.se.

Hosting för 
säkerhetssystemen

hosting

Fördelar med Certego hosting

Skyddade servrar
Servrarna skyddas med inbrottslarm, brandlarm och 
dubbla klimatanläggningar. 

Säker datalagring 
Datalagringen skyddas via brandväggar, 
dataintrångsskydd, virusskydd och säkras dygnet runt 
med backup. All drift och underhåll sköts av certifierade 
administratörer.

Tillgängligt
CERTEGOs servrar är anslutna till internet via flera 
oberoende operatörer. Strömförsörjningen övervakas 
via flera kraftkällor och reservaggregat för att undvika 
driftstopp.

Trygg kommunikation
En konfigurerad router placeras i kundens fastighet 
komplett med brandväggsskyddad uppkoppling.

Kostnadskontroll på driften
Istället för att investera i dyr hårdvara debiteras du via en 
fast månadskostnad. Det gör kostnaderna förutsägbara 
och lätta att budgetera. 

Välj administrationsnivå
Välj om ni själva vill sköta systemet via vår smidiga 
portal eller överlåta det till våra experter. 

Vill du 
Veta mer? 

Ring 0771-25 45 45,  
eller scanna qr-koden

 Investera i smarta 
säkerhetslösningar!

certego.se
Tel: 0771-25 45 45 
info@certego.se

facebook.com/certegosverige
linkedin.com/company/certego-group
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lösningar För säkra Fastigheter

Lås & beslag
Med rätt beslagning av byggnadens olika dörrar ökar 
säkerhet och driftstabilitet.

Nyckel- och kortservice
Utlåning, nyckelhantering vid bobyten, tillverkning och 
säker lagring av nycklar.

Larm
Brandlarm, inbrottslarm eller utrymningslarm – vi hjälper er 
att hitta rätt larmlösning eller kombination.

Kamera
Kameraövervakning kan bidra till trygghet genom att 
förebygga inbrott, rån och vandalisering.

Passersystem
Säkert och bekvämt i fastigheten när rätt personer kommer 
in och obehöriga hålls ute.

Dörrautomatik
När det ställs höga krav på ljudnivå, tillgänglighet eller där 
många människor passerar.

Brandsäkerhet
CERTEGO är en certifierad anläggarfirma och säkerställer 
ett tillförlitligt brandskydd.

Porttelefoni & bokningssystem
Porttelefoni och bokningssystem ökar trygghet och 
bekvämlighet i flerbostadshus.

Smart och  
hållbar säkerhet
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Certego komplett

CERTEGO Komplett skapar trygghet genom hela säkerhetslösningens 
livscykel. Du kan också funktionshyra din lösning och betala 
varje månad. Helt enkelt allt som behövs för stabila och smarta 
säkerhetslösningar. 

Säkerhetssystem som är lite smartare
CERTEGO Komplett består av moduler för lösningar, tjänster, smart ekonomi 
och service. Vi erbjuder stabilitet, kunskap och avlastning vilket ökar trygghet 
och säkerhet både för fastigheter och de som vistas där. Vi finns med genom 
hela säkerhetslösningens livscykel – allt för att du ska kunna få bra kvalitet 
och kompetens. Möjligheten att funktionshyra din lösning ger en förutsägbar 
ekonomi som även inkluderar löpande, planerad service och underhåll.

Tjänster och lösningar för hela livscykeln
I CERTEGO Komplett ingår tjänster som underlättar både beställning av 
säkerhet för det du vill skydda och vardagen när den finns på plats. Det 
är rådgivning och projektering, installation och driftsättning, hosting och 
administration, service och underhåll samt modernisering eller uppgradering 
av ditt system. Utöver hosting kan vihjälpa er med andra lösningar som 
tillsammans ger er helt rätt säkerhetsnivå.

Fördelar med  
CERTEGO Komplett!
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