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Förenkla för både kunder och personal  
Lösningar för alla storlekar - hotell, pensionat och vandrarhem 

BOKA BOENDE

Kunden bokar i ett bokningssystem och får tillbaka en 
bokningsbekräftelse. 24 timmar innan ankomst får kunden 
koder i mobilen till aktuella lås under vistelsen.

Vi har stöd för olika bokningssystem på marknaden och 
kan integrera med nya - med en relativt begränsad insats.

CHECKA IN OCH UT MED MOBILEN

Koder till port, rum och eventuellt gemensamma utrymmen 
visas på ett “kodkort” - som upphör att gälla vid utcheckning. 

På baksidan av “kodkortet” kan du som hotellägare lägga till 
instruktioner, information och erbjudanden i form av text 
eller länkar till mer information (mTAC® -tjänst).

KOMBINERA LÅSET MED BETALNING PÅ PLATS

Du kan kombinera låset med en tag (NFC/QR-kod) 
som placeras  på eller bredvid dörren eller skåpet. 
Kunden håller mobilen mot tagen (“blippar”), betalar 
med t ex Swish och får en kod till aktuellt utrymme 
eller produkt - bastu, gym, snacks, dryck, cykel etc.

HOTELLETS EGEN KASSA-APP-ARAT

Med en APP från en av våra partners, kan du lägga upp egna 
e-kassor anpassade för ert hotell. Här kan kunden beställa 
mat och andra varor från närliggande restauranger m m och 
få det levererat alternativt hämta själv (BUYP® -tjänst).
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2.

Notera att det alltid finns en nyckel att tillgå parallellt 
med de olika kodtyperna. Detta är uppskattat, efter-
som befintliga nycklar ofta kan fortsätta att användas.

Nycklar till låset kan t ex förvaras i ett nyckelskåp 
utrustad med vårt mTAC® lås. Nyckelskåpet används 
då som “back-up” för nycklar eller nyckelbrickor till 
rum och utrymmen. Det kan också kopplas ihop med 
betalning för uthyrning av cyklar, utrustning m. m.

Vårt multifunktionslås kan monteras på befintlig 
låskista och cylinder från ASSA och Dormakaba. Låset 
har hög säkerhet, tål nordisk klimat och är driftsäkert, 
vilket gör det tryggt och kostnadseffektivt. Det finns 
också koddosa för entrédörrar och andra låstillbehör. 

Unik kodteknik som gör detta möjligt  

mTAC 
mTAC® (Mobile Temporary Access Code) är en inter-
netbaserad kodtjänst, där låsen fungerar helt offline, 
men med intelligens. Så kallad “smart offline”.

mTAC®  är ett registrerat varumärke och patent av 
Telkey Solutions AB.  

•	 Inga SIM-kort
•	 Inget WI-FI
•	 Inga elsladdar
•	 Inget dataintrång
•	 Inget krångel 

•	 Sekventiella tidskoder - ersätter föregegående kod.
•	 Parallella tidskoder - överlappande tidsperioder.
•	 Intervallkoder - ändras automatiskt t ex per dygn.
•	 Betalkoder - betalning och access i kombination. 
•	 Fast kod - ändras manuellt på låset.
•	 Nyckel - befintlig eller ny låskista och cylinder.
•	 Nyckelbricka - kan laddas och hanteras av ägaren. 

Smart

OBS! Parallellt med de “sekventiella tidskoderna” 
som används för hotellets gäster, kan ni i Telkeys´s 
system skapa s.k. “staff” koder för t ex städpersonal, 
reparationer. Dessa kan kombineras med nyckel och 
nyckelbrickor för samma lås. Vi hjälper er med til-
lämpning av detta och med att skapa rutiner. 

®mTAC 
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VI HJÄLPER TILL MED ATT - BÅDE SÄNKA ERA  
KOSTNADER OCH ÖKA ERA INTÄKTER 

Vi ser till att det fungerar - genom ett helhetsansvar:  
Internettjänster, integration med t ex bokningssystem, lås-
lösningar, installation med egen personal eller med part-
ners, projektledning, support och även finansiering.

HYR LÅS OCH TILLBEHÖR I 36 MÅNADER 

I samarbete med IKANO Bank kan vi hyra ut lås och tillbe-
hör, som ett alternativ till köp. Efter hyresprioden förlängs 
avtalet eller att ni köper ut låsen för en mindre summa. Vi 
kallar det “funktionshyra”, där en allriskförsäkring ingår.

Hör av dig idag så berättar vi mer om vår  
helhetslösning för hotell och våra kunder.


