SMARTair ® Openow
Den intelligente mobile løsningen
for adgangskontroll

The global leader in
door opening solutions
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Openow møter
alles behov
Send virtuelle adgangskort til smarttelefoner, og
åpne dører sikkert med SMARTair Openow mobil
adgangsløsning.
Konsernledelsen
Gi et tidsriktig inntrykk av virksomheten med
denne raske, sikre veien til administrasjon av
adgangskort.

Den ansatte
Nyt bekvemmeligheten av å håndtere alt på din
smarttelefon, uten å måtte noensinne møte
opp personlig for endring og utstedelse av
adgangskort.
Sikkerhetsansvarlig
Arbeid raskt og sikkert — ved sending,
tilbakekalling og endring av virtuelle
adgangskort. Uansett størrelse på installasjonen.

“Jeg kan
umiddelbart
sende, tilbakekalle
eller oppdatere
virtuelle
adgangskort,
til enhver
smarttelefon og
med maksimal
sikkerhet.”
John Kennet

Sikkerhetssjef

“Openow er
den perfekte
løsningen for
vår bedrift. Vi
behøver ikke
kjøpe inn fysiske
adgangskort, og
kan tilby både
våre ansatte
og besøkende
en praktisk
adgangsløsning.”
Mia Cohen

Administrerende
direktør

“Jeg benytter kun
min mobiltelefon
for adgang til
dørene, og må
ikke lenger huske
å medbringe
et fysisk
adgangskort når
jeg skal på jobb.”
Clyde Lee
Ansatt
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Så enkelt, så raskt,
så intuitivt med Openow

Send
kort

Tilbakekall
kort

Oppdater
kort

Funksjonalitet for sikkerhetssjefen
Sikkerhetssjefen sender, tilbakekaller eller oppdaterer
Openow virtuelle adgangskort direkte fra sin TS1000
applikasjon eller nettleser.
Virtuelle adgangskort blir sikkert distribuert over Internett til
smarttelefoner hvor som helst i verden.

TS1000
administrasjonsprogram
& web-klient

Sikker overføring av data ivaretas av industrielle
kommunikasjonsprotokoller:
· Kryptert https forbindelse mellom TS1000
Sikker
applikasjonen og brukernes smarttelefoner.
kommunikasjon
· AES128 med diversifisert nøkkelkryptering
av Bluetooth kommunikasjonen mellom
smarttelefonen og dørenhetene.

Internett

Flere
kort

Åpning
av dør

Ingen fysiske
nøkler

Funksjonalitet for brukere
For brukeren er det enkelt å dra nytte av denne nye, mobile
adgangsløsningen. Bare last ned applikasjonen og motta
kortet ditt umiddelbart, uansett hvor du måtte befinne deg.

Openow gir brukeren mulighet å inneha så mange virtuelle
adgangskort som nødvendig. Denne funksjonen er spesielt
utviklet for personell som ofte arbeider på ulike lokasjoner.
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Send, oppdater eller tilbakekall
virtuelle adgangskort
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Et sprang fremover for bekvemmelighet
i enhver virksomhet
Openow er den perfekte løsningen for virksomheter
med folk på farten eller et høyt antall besøkende
og tjenesteleverandører. Løsningen er særs egnet
for virksomheter der underleverandører alltid er
tilstedeværende, samt foretak hvis ansatte regelmessig reiser
mellom ulike regionskontorer.

Kø i resepsjonen, midlertidig adgang for personell, gjester …
Løsningen for disse problemene på sykehus, universiteter,
museer, kontorbygg og multi-nasjonale selskaper er Openow
fra SMARTair.

Helse

Utdanning

· Gi leger, sykepleiere, annet medisinsk personale,
vikarer, tjenesteleverandører og driftspersonell virtuelle
adgangskort, uten å skape flaskehals rundt et enkelt
utstedelsessted.

· Studentene og lærerpersonalet nyter fordelene og
bekvemmeligheten av mobil teknologi, med adgangskort
på sin smarttelefon og trenger ikke å avhente dette i en
resepsjon eller i administrasjonen.

· Brukerne gis bare adgang til bestemte områder de er
tildelt (fellesarealer, apotek, laboratorier, medisinrom eller
sengeposter) uten å måtte medbringe et fysisk adgangskort
eller nøkkel annet enn sin smarttelefon.

· Openow fungerer med alle SMARTair-enheter som innehar
Bluetooth-støtte, slik at smarttelefonen kan brukes for å
åpne hovedinngangen, biblioteksdøren, klasserommene
eller lærerværelset.

· Umiddelbar sletting av virtuelle adgangskort uten å måtte
vente på at brukeren innleverer kortet. Områdene er sikret!

· Når et virtuelt adgangskort blir tilbakekalt, slettes det
automatisk fra brukerens telefon og gir dermed kontinuerlig
sikkerhet av bygningsmassen.

Kontor- og forretningsbygg

Offentlige institusjoner

· Forbedret brukeropplevelse: Ansatte og besøkende mottar
et virtuelt adgangskort direkte til telefonen.

· For de hundrevis av ansatte og besøkende som beveger
seg daglig rundt i slike bygg, er Openow fra SMARTair den
mobilklare løsningen du har ventet på.

· Adgangskontrollerte dører til områder med
mye besøkstrafikk - for eksempel møterom eller
konferansearealer - Ikke lenger behov for en døgnåpen
resepsjon for å utstede adgangskort til besøkende.
· Med Openow kan du sende virtuelle adgangskort til de
besøkende før ankomst, og angi aktiveringstid for gyldig
adgang.

· Praktisk for de ansatte: Lagre flere virtuelle adgangskort i
mobiltelefonen, hvert med individuelt gitte tillatelser for
ulike lokasjoner.
· Tidsbesparende for besøkende: Må ikke lenger stå i kø i
resepsjonen, ikke lenger vente på utlevering av nøkler.
Mobiltelefonen er nå personens adgangskort.

7

Openow gjør adgangssystemet
SMARTair ® Pro mobilt
SMARTair er et kraftig adgangssystem; enkelt å installere,
konfigurere, administrere og vedlikeholde.
Det kan benyttes i bygninger av enhver størrelse og
samhandler enkelt med eksisterende dørsikkerhet.
Og nå, med Openow-løsningen fra SMARTair, kan
smarttelefonen konverteres til et adgangskort.

Praktisk åpne dører med smarttelefonen mens det
samtidig gir anleggsforvaltere stor fleksibilitet ved
administrasjon av virtuelle adgangskort.
Vår Openow mobile løsning er egnet for både nye og
eksisterende SMARTair-installasjoner, da bare få trinn
skal til for å gjøre anlegget mobilklart.

Systemet inkluderer:

Uansett fasiliteter og behov, har SMARTair den
rette løsningen:
Programvare
SMARTair TS1000 administrasjonsprogram er
intuitivt og kan nås fra hvilken som helst enhet
(PC, nettbrett eller smarttelefon) med en
standard nettleser.
Adgangskort
Openow, en applikasjon for smarttelefoner
er nå tilgjengelig. Den mobile løsningen kan
kombineres med fysiske adgangskort (+ brikker/
NFC armbånd) i den samme installasjonen.

Elektroniske sylindre
For cellekontorer og tilsvarende dører kan
e-sylindre være det rette valget.
Kortlåser
Robuste langskilt med minimalistisk formfaktor,
ideelle for inner- eller ytterdører i tre, aluminium
eller stål. Både for brannklassifiserte dører og
dører med rømningskrav.
Kortlesere
For høytrafikkerte dører, innkjøring til
parkeringsanlegg og i heiser, er veggmonterte
kortlesere den optimale løsningen.
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Openow fra SMARTair ® kombinerer
adgangskontrollteknologi med
mobil intelligens.
Med Openow sendes virtuelle adgangskort til
en mobil applikasjon, slik at brukerne kan åpne
dørene sikkert og bekvemt.
Brukerne laster ned applikasjonen, tilgjengelig
både for IOS og Android, og gjennomfører vår
enkle og sikre e-post registrering. Umiddelbart
etter kan det utstedes et virtuelt adgangskort til
mobiltelefonen.

Berør en SMARTair®-enhet med telefonen som
innehar et gyldig, virtuelt adgangskort, og døren
låses opp.
Din virksomhet tar et skritt inn i fremtiden;
med oppgradert, mobilklar sikkerhet og bedre
bekvemmelighet for alle.
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ASSA ABLOY Opening Solutions Norway AS
Tlf: +47 69 24 52 00
E-post: post.no.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.no
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ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

