Telkey LOCK
Smart låslösning i samverkan med BRFNET - för tvättstugor, gemensamma lokaler, serviceutrymmen m.m.

mTAC ®
Du kan nu koppla ihop Telkey multifunktionslås med bokningsfunktionen i BRFNET
hemsida. Används för bl a tvättstugor, gym,
gäst- och hobbyrum och serviceutrymmen.
Vid bokning skickas automatiskt (SMS) en kod
giltig för aktuell tid, till den person som bokat.

Låset kräver ingen uppkoppling med internet
eller WI-FI och inga elsladdar, vilket besparar
föreningen kostnader för internetabonnemang
och strul.

Smart

mTAC® (Mobile Temporary Access Code) är
Telkey´s unika internetbaserad kodtjänst, som
fungerar helt offline. Dock med intelligens,
som gör att man kan använda olika typer av
accesskoder.

Telkey LOCK multifunktionslås för dörrblad
eller väggläsare med elslutbleck, monteras
på befintliga godkända lås från t ex ASSA och
Dormakaba.
Förutom olika accesskoder kan nyckel och
nyckelbricka användas. Låsen har hög säkerhet,
tål nordiskt klimat och är driftsäkert, vilket gör
det tryggt och kostnadseffektivt.

Vid sidan om de 4-siffrig koderna, som
kunden får under hyresperioden, kan man
också skapa tillfälliga tidskoder med olika
långa giltighetstider - t ex en timme, en
dag, en vecka eller flera månader.
Koderna fungerar med överlappande
tidsperioder i samma lås. Det skapar möjlighet för tillfälliga besök, reparationer
mm - parallellt med kundkoderna.

PRISER FÖR LÅS (KÖP/HYRA) OCH INTERNETTJÄNST
Pris för lås exkl. tillbehör (låskista, cylinder och trycke) som ev. kan återanvändas är 5 900 kr när det köps för
BRFNET (pris: 6 400 kr). Pris för molntjänst, kodserver, teknisk support samt integration med BRFNET är 98 kr
per månad och lås för de första tre låsen. Därefter 50 kr per månad och lås. Vid köp av låslösning för minimum 10 000 kr erbjuds “funktionshyra” i 36 månader som alternativ till köp. Låsen kan efter hyresperioden
köpas ut för en månads hyra. Angivna priser är exkl. moms.
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