ASSA ABLOY PASS

Ta kontroll over dørene og
bedriftens sikkerhet
Med stadige endringer i lokale forskrifter, er
kontroll av antall personer som kommer inn i og ut
av butikken en viktig prioritet. Dette kan også være
en stor utfordring. Med ASSA ABLOY PASS kan du ta
full kontroll over antall personer i butikken
samtidig som du lar ansatte og kunder holde trygg
avstand til hverandre – alt dette samtidig som
virksomheten er i samsvar og øker sikkerheten til
ansatte og kunder.

Raskt og enkelt
Engangsinstallasjon og -konfigurasjon.
Lett å bruke. Opprett flere brukere.
Enkel installasjon
Bare plug-n-play. Passer til alle skyvedører fra
ASSA ABLOY og andre merker*
Enkel konfigurasjon
Konfigurer og kontroller alle dørene dine med
appen ASSA ABLOY Sliding Door Manager.
*Programvareoppdatering kreves for ASSA ABLOY SL500.

Maskin- og programvareoppdatering kreves for andre merker
enn ASSA ABLOY

assaabloyentrance.no

Appen sliding door manager gir deg rask
tilgang til all dørinformasjon
Med ASSA ABLOY PASS får du enkelt tilgang til
innstillingene og konfigurasjonene for skyvedører.
Sammen med adgangskontrollen lar appen deg
legge til flere skyvedører som du kan navngi
individuelt. Den gir deg også statusinformasjon,
hjelp med feilhåndtering og kontaktinformasjon
til din nærmeste servicetekniker hvis du støter på
problemer eller trenger hjelp.

Oppretthold samsvaret og få diskret kontroll med et tastetrykk
ASSA ABLOY PASS er en av de mest praktiske og lettinstallerte løsningene på markedet.
Du får adgangskontroll samt andre fordeler som:

Rask og enkel installering – Enkelt oppsett og konfigurasjon, slik
at du kan holde dørene åpne.

Trafikkinformasjon – ASSA ABLOY PASS gir deg viktige data som
dørsykluser.

Minimale forstyrrelser – Avbrudd i virksomheten er minimal
(basert på din nåværende skyvedør). Det kreves kun en
programvareoppgradering av dine eksisterende skyvedører fra en
av våre serviceteknikere uten behov for å installere ekstra
strømkabler.

Samsvar med GDPR – ASSA ABLOY PASS samler ikke inn eller
behandler personopplysninger om besøkende og ansatte.

Automatiske varslinger – ASSA ABLOY PASS sender varsler når
maksimalt antall personer er nådd. Andre varsler inkluderer driftsfeil,
behov for vedlikehold eller hvis det er et lokalt problem, som for
eksempel fastkjøring av døren.
Kontroll – ASSA ABLOY PASS har et intuitivt grensesnitt som
enkelt kan overvåkes og konfigureres av alle ansatte. Sammen
med varslingene er det mulig å lukke døren eksternt og hindre
ytterligere registrering når maksimal kapasitet er nådd. Det er
fortsatt mulig å forlate lokalene.

Skreddersydde løsninger – Ekstra sensorer, trafikkontroll og LEDlys kan installeres for å skreddersy løsningen din og forbedre
kontrollen og den visuelle kommunikasjonen.
IoT-klar – ASSA ABLOY PASS kan integreres i ASSA ABLOY Insight,
noe som gir deg avanserte tilkoblingsmuligheter for skyvedører i
tillegg til sanntidsdata og analyser. Få full oversikt over trafikken,
få kontroll på levetidskostnader, unngå ikke-planlagt nedetid,
sikkerhetsproblemer med mer.

Skyvedørene
oppgraderes og
konfigureres

Dørsensorsteller teller
antall passeringer inn
og ut

Appen gir informasjon i
sanntid om personer
som er tilstede

Grunnleggende forholdsregler for virksomheten på en trygg og sikker måte
Kontakt oss nå og se hvordan ASSA ABLOY PASS kan hjelpe din virksomhet.
+47 22 65 54 50
info.no.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.no

Innstillingene justeres
via appen
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