
I flerbostäder är lås, nycklar och tillträde till lägenheter och 
gemensamma utrymmen ständigt återkommande frågor att 
hantera. Att digitalisera låsen är ett stort steg på vägen att få 
ordning på accesserna, men fortfarande kvarstår utmaningar med 
krånglig administration och nyckelhantering. Därför har vi tagit 
fram Smart  Access.

Smidig nyckelhantering
Med digitala lås och automatisering av administrationen kan hyresvärden 
fokusera på annat. Hyresgästen i sin tur behöver inte åka och hämta 
nycklar, bekymra sig över låsbyten eller om alla nycklar verkligen finns. De 
har själva kontroll över sina digitala nycklar via boendeportalen och kan 
beställa och spärra nycklar utan att behöva gå genom en mellanhand. 

Digitalisera i er takt 
Med Smart Access som plattform kan ni digitalisera fastigheten steg för 
steg. Varje system kan kopplas på för sig och det är möjligt att använda 
olika fabrikat. Genom Adminportalen kan alla system hanteras genom 
samma enkla gränssnitt. Även mekaniska nycklar kan hanteras med 
tillkommande funktioner i Smart Access. 

In och -utflyttshantering
Med digitala lås i lägenheten kan nyckelhanteringen ske med automatik 
vid in- och avflytt. Uppgifter om hyresgäster som registreras i 
fastighetsägarens system delas med CERTEGOs plattform. CERTEGO 
skickar nyckelbrickor och instruktioner till nya hyresgäster i god tid 
innan inflytt. Nyckelbrickorna är inaktiva när de skickas och aktiveras 
av hyresgästen själv via Boendeportalen. På inflyttsdagen börjar 
nyckelbrickorna fungera och hyresgästen kommer in överallt där de ska 
ha tillträde.
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FÖRDELAR MED SMART ACCESS

Hög säkerhet
En tekniskt avancerad plattform där automatisering och 
autentisieringsfunktioner tar bort risken för obehörigt tillträde. 

Användarvänligt
Olika accesslösningar  kan hanteras genom samma enkla och 
intuitiva gränssnitt. Boende kan själva logga in med BankID  för 
att spärra brickor, beställa nya eller skapa egna koder. 

Effektiviserad administration
Automatiska funktioner vid in-och utflytt minimerar 
administrationen och självservice för de boende sparar både tid 
och pengar. 

Flexibilitet & frihet
SMART ACCESS tvingar inte in er i ett fabrikat. Det finns 
möjlighet att välja olika passersystem och samköra olika 
lösningar. 
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Digitala eller mekaniska lås på lägenheten
Med digitala lås på lägenheten automatiseras 
nyckelhanteringen  vid in och utlfytt helt och hållet. Men innan 
dess hanteras även mekaniska nycklar via Smart Access. 
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LÖSningAR FRån CERTEgo

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.

En leverantör 
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SMART ACCESS

CERTEGO levererar inte bara plattformen för att hantera era digitala 
lås- och säkerhetssystem. Vi har en gedigen serviceorganisation och 
kompetens för att sköta om såväl mekaniska som elektromekaniska 
och digitala lösningar. Med CERTEGO Smart Access behöver ni bara 
en kontakt för allt som har med passersystemet och alla era andra 
säkerhetslösningar att göra. 

Hosting för säkra system
Med systemet på vår säkra server får ni en säker och kostnadseffektiv 
IT-drift med hög tillgänglighet. Datalagringen skyddas via brandväggar, 
dataintrångsskydd, virusskydd och säkras dygnet runt med backup. All drift 
och underhåll sköts av certifierade administratörer. Vi levererar också en 
konfigurerad router till fastigheten och vi står för internetleveransen.

En kontakt för drift, service och underhåll
Passerkontroll sammanför digital och mekanisk teknik. Förutom att 
internetuppkoppling och digitala system måste fungera behöver även 
mekaniska och elektromekaniska detaljer göra det. Med all kompetens 
samlad på ett ställe behöver ni inte samordna leverantörer eller fundera på 
vem ni ska ringa när något händer. Ni kontaktar vårt Security Operations 
Center som ser till att ni får rätt hjälp. Vi erbjuder även serviceavtal för att 
förekomma problem som kan undvikas med rätt underhåll.

Fördelar med  
CERTEGO som leverantör!
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