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Väl beprövad lås-
lösning i samverkan 
med bl a boknings-
system för fritids-
boende   
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Ingen nyckelhantering 
Hyresgästen åker direkt till boendet och checkar själv ut vid avfärd ! 

1. BOKA BOENDE 

Hyresgästen bokar boende i ett bokningssystem och 
får en bokningsbekräftelse. 

2. INCHECKNING 
 
Innan ankomst får gästen via SMS eller E-mail en länk 
i mobilen för incheckning, accesskoder och utcheck-
ning. Notera att ingen nedladdning av App krävs, 
vilket är uppskattat av hyresgästerna.

4. UTCHECKNING 
 
Vid avresa klickar gästen på “Utcheckning”. Tidskoder-
na upphör automatiskt att gälla när bokningstiden går 
ut. Det är inte beroende av att man checkar ut. 
 
Längst ner på kodkortet visas alltid återstående bokad 
tid som en upplysning.
 

TILLFÄLLIGA TIDSKODER 
 
Parallellt med de tidskoder som sänds automatiskt 
via bokningssystemet, kan ägaren från sin mobil skapa 
tillfälliga tidskoder för städning, släkt och vänner, 
reparationer m.m. Även nyckel och nyckelbricka finns 
som alternativ.

3. PÅ PLATS  

I en mobilen visas ett ”kodkort” med tidskoder för 
alla aktuella lås under vistelsen - entré, rum, stuga, 
förråd, spa m.m. Möjlighet för samma tidskod t ex för 
boende och förråd.  
 
På kodkortet finns också instruktioner, länkar och er-
bjudanden - som kan anpassas efter önskemål
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Robusta lås med unik mTAC® kodteknik 

mTAC® - TIDSKODER  

Vår unika patenterade teknik för tidskoder mTAC® 
(Mobile Temporary Access Code) fungerar helt offline 
- men med intelligens. 

• Inga krav på WiFi eller SIM kort.
• Inga elsladdar – fyra standard AA batterier.
• Ingen nedladdning av App för att låsa upp  en dörr.  
• Inget dataintrång – hög säkerhet.
• Inget krångel.

Smart

LÅS FÖR VÅRT KLIMAT 

Våra lås är väl beprövade i fjällvärlden med hög säker-
het. Följer Nordisk standard för låskistor, cylinder och 
trycke (ASSA m fl), där delar av befintlig utrustning ofta 
kan fortsätta att användas. Nyckel och nyckelbricka 
kan användas samtidigt som tidskoder. 

OBEROENDE MOLNTJÄNST (SaaS) 

Telkey´s neutrala molntjänst hanterar bl a olika låsty-
per, användarbehörighet och tidskoder, som sänds så 
effektivt som möjliga för varje situation – SMS, E-mail, 
Webb App och App/SDK (Telkey´s eller partners).  
 
Förutom bokningsfunktion enligt ovan har vi bl a 
bokning och betalning av objekt på plats - från en 
timme och uppåt - för spa, bastu, gym och utrustning 
som skidor, cyklar m.m.

ANSVAR FÖR HELHETEN 

Telkey tar helhetsansvar för projektledning, installa-
tion och support av både system- och låslösning. Dels 
genom egen personal, dels via utbildade auktoriserade 
låssmeder.  
 
Notera att det råder brist på låssmeder idag vilket gör 
detta ansvar extra uppskattat av våra kunder.
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DRIFTSÄKERT OCH BÅDE 
KOSTNADS- OCH INTÄKTSEFFEKTIVT

TELKEY TAR ANSVAR - BESTÄLL IDAG ! 

För fjällanläggningar och fritidsboende erbjuder vi denna 
helhetslösning tillsammans med våra partners - bl a 
bokning, betalning samt montering av lås. 
 
Multifunktionslås med mTAC® som monteras på låskista, 
cylinder och trycke som följer gängse låsstandard på 
marknaden.  

Telkey´s molntjänst (SaaS) för bl a lås, behörigheter, tids-
koder i samverkan med partnersystem. 

Montering av lås genomförs av egna och auktoriserade 
låssmeder enligt Telkey´s rutinbeskrivning.  
 
Finansiering erbjuds där lås och tillbehör betalas av under 
36 månader inkl. en allriskförsäkring. 


