Openow™ er den intelligente
mobil løsning til adgangskontrol
Experience a safer
and more open world

Openow imødekommer
alles behov
Send virtuelle adgangskort til en hvilken som helst
smartphone og åbn døre sikkert med SMARTair®
Openow appen.

”Jeg kan uden at gå på kompromis med
sikkerheden sende, tilbagekalde og opdatere
virtuelle adgangskort hvor som helst fra og
til enhver smartphone.
Jeg har styr på sikkerheden i hele
virksomheden, da jeg modtager information
om alle døre, der er blevet åbnet med en
mobil. ”
Jens Thomsen
Sikkerhedsansvarlig

Direktør
Giv omverdenen det bedste indtryk af din
virksomhed med denne hurtige og sikre måde
at adminstrere adgangsrettigheder på.
Medarbejder
Nyd friheden ved at bruge din mobil som
adgangskort, og glem alt om at lede efter en
opdateringslæser eller sikkerhedsansvarlig.
Sikkerhedsansvarlig
Hurtigt og effektiv administration af
adgangsrettigheder. Send virtuelle
adgangskort, ændre adgangsrettigheder på
farten og modtag dørhændelser i realtid.

”Openow er
den perfekte
løsning til min
virksomhed. Jeg
har ikke længere
brug for fysiske
adgangskort
eller brikker,
og jeg tilbyder
en hurtigere
og nemmere
adgangsløsning
til mine
medarbejdere. ”
Christina Dahl
Direktør

”Jeg kan
øjeblikkeligt få
adgang ved hjælp
af min mobil,
og jeg behøver
ikke tænke på at
skulle huske mit
adgangskort eller
brik.”
Lars Jeppesen
Medarbejder

Openow gør din virksomhed
mere effektiv

Send nøgler eller opdatér adgangsrettigheder

Slet brugeres adgangsrettigheder

Fordele for de sikkerhedsansvarlige
Den sikkerhedsansvarlige kan sende, annullere
eller opdatere virtuelle adgangskort direkte fra
TS1000-softwaren eller webbrowser.
Virtuelle adgangskort kan sendes sikkert til
brugere overalt i verden.

Derudover kan den sikkerhedsansvarlige
opdatere adgangsrettigheder og se når en
bruger har åbnet en dør med et virtuelt
adgangskort. Advarsler kan indstilles, så der
sendes informationer om begivenheder som
f.eks. lavt batteriniveau, eller hvis en bruger er
nægtet adgang til en dør.

Indhent informationer og historik fra alle døre

Send e-mail notifikationer

Fordele for medarbejdere
For brugerne er det let at drage fordel af denne
nye mobile adgangsløsning. Bare download
appen og modtag dit virtuelle adgangskort,
uanset hvor du er.
Openow appen giver dig mulighed for at have
så mange virtuelle adgangskort på din mobil,
som du har brug. Det betyder ikke noget,
hvor du skal hen i løbet af dagen. Virtuelle
adgangskort er specielt designet til personer,
der arbejder flere forskellige steder.

Virtuelle adgangskort
til flere systemer og
døre i samme app

Åbn døre

Ingen fysiske nøgler
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Sikker dataoverførsel for al kommunikation
er sikret ved disse industrielle
sikkerhedsprotokoller:
· Krypteret https sikker forbindelse mellem
TS1000-softwaren og brugernes mobil.
· AES128 med diversificeret nøglekryptering
af Bluetooth kommunikation mellem
mobil og døre.

Sikkerhedsprotokoller

En smart og nem
løsning for enhver
virksomhed

Sundhedssektoren

Openow er den perfekte løsning til
virksomheder med mange besøgende kunder,
gæster og leverandører.

Uddannelse

Den er særdeles velegnet til virksomheder
hvor:
- udefrakommende ofte skal have adgang til
specifikke områder
- medarbejderne regelmæssigt rejser mellem
virksomhedens lokationer
Er der ofte lang ventetid i receptionen for
give adgang til besøgende, håndværkere,
personale...
Løsningen til disse problemer på hospitaler,
universiteter, museer, kontorer, og
multinationale virksomheder er Openow fra
SMARTair.

Giv læger, plejepersonale, medicinsk
personale, håndværkere, vikarer og
leverandører adgang til de områder, de
har behov for med virtuelle adgangskort
sendt direkte til deres mobil.

Studerende og undervisere kan nyde fordelene og
bekvemmeligheden ved den nye mobil teknologi.
Med virtuelle adgangskort på deres mobil,
behøver de ikke hente adgangskort i en reception
eller på et administrationskontor.

Kontorer
Openow giver dig muligheden for
at tildele individuelle tidsbestemte
adgangsrettigheder til besøgende i
fremtiden. Så der ikke behøves bemanding
for at udstede fysiske adgangskort.

Offentlige bygninger og institutioner
For de mange besøgende, der dagligt skal
have adgang, er Openow fra SMARTair den
mobil adgangsløsning, du har ventet på.

Boligejendomme
Openow er designet til miljøer, der
har en høj daglig gennemstrømning af
mennesker, og hvor sikkerhed er vigtig.

Openow gør
dit SMARTair
adgangskontrolsystem
mobilt

SMARTair inkluderer:

SMARTair er et fleksibelt og brugervenligt
adgangskontrolsystem. Enkelt at installere,
konfigurere, administrere og vedligeholde. Det
kan tilpasses enhver bygning og kan integreres
perfekt med din eksisterende adgangsløsning.
Og nu, med Openow-løsningen, der er
tilgængelig til både iOS og Android, kan du
gøre din mobil til et adgangskort. Brugere
kan nemt åbne døre med deres mobil, mens
det giver den sikkerhedsansvarlige stor
fleksibilitet med håndtering af brugernes
adgangsrettigheder.
Vores Openow-mobilløsning er velegnet til
både nye og eksisterende SMARTair-løsninger.

Uanset dine behov, har SMARTair den
rigtige adgangskontrolløsning til din
bygning:

E-cylindere
SMARTair E-cylindre kan med fordel bruges i
døre med specielle låsekasser og glasdøre.

Software
SMARTair TS1000 administrationssoftware
er intuitiv og kan tilgås fra enhver enhed
med en standardbrowser (pc, tablet eller
mobiltelefon).

Langskilte
Robust og elegant design, gør SMARTair
langskiltet ideelt til enhver type af
indvendige og udvendige døre (trædøre,
aluminiumsprofildøre, branddøre og
flugtveje).

Adgangsmedier
Openow appen er nu tilgængelig.
Mobil løsning som kan kombineres med
andre eksisterende adgangsmedier
(adgangskort, armbånd, nøglebrikker) i
samme adgangskontrolsystem.

Væglæsere
Til indgangsdøre, parkeringspladser,
elevatorer og fællesarealer med stor
trafikstrøm er en væglæser den rigtige
løsning.

Kontakt os gerne, hvis du har lyst til at høre,
om Openow er den rigtige løsning til dine
behov.
Vi kan hjælpe dig med:
· at øge sikkerheden
· at reducere omkostningerner til at
administrere nøgler
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Har du lyst
til at høre mere?

