
®mTAC 
Mobile Temporary Access Code 

Telkey LOCK 
 smart, enkelt och säkert för fastighetsägare och boende
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Enkel installation, smart
kodteknik och hög säkerhet  
- till rimlig kostnad
 
•	 Inga SIM-kort
•	 Inget WI-FI
•	 Inga elsladdar
•	 Inget dataintrång
•	 Inget krångel 

För fastighetsservice och lägenheter 
•	 Huvudentré och serviceutrymmen
•	 Lägenheter för boende
•	 Reparationer och renovering 
•	 Logistik/leveranser av produkter
•	 Larm för trygghet 

 

Accesstyper för “Smart Offline” 
•	 Parallella koder - överlappande med olika giltighetstid för ett lås.
•	 Sekventiella tidskoder - olika giltighetstid och ersätter föregegående kod.
•	 Intervallkoder - ändras automatiskt med bestämt intervall t ex dygn.
•	 Betalkoder - för betalning och access till utrymmen, produkter mm.
•	 Fast kod - registreras och ändras manuellt på låset.
•	 Nyckel - fungerar oftast med befintlig låskista och cylinder.
•	 Nyckelbricka - kan laddas och hanteras av ägaren. 

 
NOT: Samma lås kan hantera olika accesstyper samtidigt. Du kan enkelt 
skapa tillfälliga tidskoder direkt i mobilen för reparationer etc. 
 

Tjänster
•	 Internettjänst för drift och support av webb- och kodtjänst. 
•	 Projektledning, installation och service av lås och tillbehör.
•	 Funktionshyra med bl a allriskförsäkring och möjlighet till utköp. 

 

Smart ®mTAC 
mTAC® (Mobile Temporary Access Code) är 
en internetbaserad kodtjänst, som fungerar 
helt offline - men med intelligens. 
 
mTAC®  är ett registrerat varumärke och 
patent av Telkey Solutions AB.  
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Genom vår mTAC®  molntjänst kan behöriga personer i form av ägare och boende 
skapa tidskoder för åtkomst till utrymmen respektive till sin egen lägenhet - via 
en PC eller mobiltelefon. 

Fastighetsägaren kan skapa koder för t ex en port och servicetrymmen under 
några timmar eller hel dag. Boende kan skapa en kod för sin bostad som gäller i 
t ex 6 månader och en annan som gäller en eftermiddag för en reparation.
 

Tidskoder för service, larm mm: Fungerar paral-
lellt med koder för boende. 

Tidskoder för boende Giltiga t ex 3 eller 12 månader.

När alla aktuella giltighetstider har gått ut, upphör kortet 
att visas i mobilen. Om ny eller förlängd tid krävs, skapar 
behörig person nya koder i sin mobil, som visas på ett nytt 
unikt kodkort för mottagaren. 

1.

2.

3.

4.

Som systemadminis-
tratör kan du lägga till 
information, instruk-
tioner på kodkortet. 

Kodkortet är unikt för användaren och giltig endast under 
den tid som personen har fått access till aktuella utrymmen. 
Återstående tid för kodkortets giltighet visas längst ner på 
framsidan. Koder för och reparationer, larm mm kan hanteras 
parallellt med boendekoden.

Förenklar för fastighetsägare och boende 

Mottagaren får ett “kodkort” i mobilen 
för lås till aktuella utrymmen. Vårt 
system kan integreras med t ex ett 
bokningsystem för tvättstugor eller 
med ett serviceordersystem för över-
vakning och reparationer.

Du kan också kombinera våra tidskoder 
med mobil betalning och digitala kvit-
ton för åtkomst till utrymmen och 
utrustning - t ex cykel- eller bilpool.

OBS! Det finns en nyckel till våra lås, som ska 
kunna användas som back-up om det krävs. Vi till-
handahåller också nyckelskåp utrustad med Telkey 
LOCK, som gör åtkomst möjlig till utrymmen med 
endast nyckellås.



Axel Johanssons Gata 4, 754 50 Uppsala 
Tel. 08 15 25 00 Mail. info@telkey.com 

www.telkey.com

 

Vi anpassar en lösning för er och 
tar ansvar för att den fungerar 

Telkey FUNKTIONSHYRA 
 
Vid köp av minst fem lås erbjuder vi även “funktionshyra” som alternativ till köp. Efter 
hyresprioden kan ni förlänga avtalet, uppgradera eller köpa ut befintliga lås. 
 
INGÅR: Låslösning, webb- och kodtjänst, service av låsen, teknisk support av systemet 
samt en allriskförsäkring. 

Telkey LOCK: Multifunktionslås för “smart offline” med vår mTAC® funktion (Mobile 
Temporary Access Code). Telkey LOCK finns för både parallella- och sekventiella koder, 
intervallkoder, betalkoder, fast kod, nyckel och nyckelbricka. Monteras på befintligt god-
kända lås från ASSA och Dormakaba (ca 45 minuter). Låset har hög säkerhet, tål nordisk 
klimat och är driftsäkert, vilket gör låset både tryggt och kostnadseffektivt. Se även 
tekniskt faktablad och www.telkey.com.

Telkey MiniRead: Väggläsare för entrédörrar med koder som visas på “kodkortet”. Kräver 
elslutbleck och anpassas efter nivå på säkerhet - elslutbleck, eltryckeslås, motorlås eller 
Telkey Rapid med krypterad kommunikation för högsäkerhetsdörrar.

Telkey PAYMENT ACCESS: Accesskoder som kan kombineras med mobil betalning, digi-
tala kvitton och kostnadsredovisning. Lås och access till utrymmen eller produkt som 
kräver betalning, identifieras av kunden med en “Blip-tag”. Inbetalningar överförs utan 
mellanhand från betalsystem till ägarens bankkonto tillsammans med verifikat.

Telkey SERVICE: Internettjänst för drift och support av webbsystem/app och kodserver. 
Administration av organisation, användare, behörigheter, lås, accesskoder samt distribu-
tion av koder via SMS, E-mail, Web APP, APP (partnersystem). Vi tillahandhåller också 
tjänster för projektledning, installation av lås och tillbehör samt utbildning och service. 

Hör av dig idag så berättar vi mer!

 
mTAC 

®


