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StepLock Access Passersystem
Enkel användning

Enkel installation

Enkel administration

StepLock access är ett modernt IP-baserat all inclusive-system
byggt på den senaste tekniken uppkopplat mot en smart
webbaserad administration.
Glöm allt krångel med datorer, servrar, telefon-abonnemang
med mera.

Ett system - Många funktioner.

STEPLOCK ACCESS PASSERSYSTEM™

Ett säkert kort.
Steplock access är ett modernt IP-baserat
all inclusive-system byggt på den senaste
tekniken som administreras med webbaserad
administration. Glöm allt krångel med
datorer, servrar, telefon-abonnemang med
mera. Ett system - Många funktioner.
Ett plug & play-system med porttelefoner
med kamera, kortläsare och informationstavlor anpassade för dagens teknik.
Enkelt att installera, enkelt att använda.
Genom att placera all intelligens i en
webbaserad tjänst har vi minskat antalet
centraler och kablar som behövs för att
komma igång. Alla produkter talar till
samma system, vilket gör det enkelt att
välja precis de funktioner som du behöver.
så som porttelefoni med bild, passer,
bokning, kommunikation, postbox-, larm-,
hiss, laddstolp-styrning. Möjligheterna går
långt över bara dörrarna i fastigheten.

StepLock Access passersystem kombineras
med fördel tillsammans med STEP Elslutbleck,
STEP Eltryckeslås eller STEP Motorlås.
Ett komplett passersystem bestående av
dörrcentral, kortläsare, portelefon med
webbaserad administration av kort, koder
behörigheter och loggar. Tjänsten hanterar
även telefonifunktion så att det går att
göra videosamtal från porttelefoner till
mobiltelefoner.
Styr elektroniskt tillgång till fastighet
genom kodpanel eller porttelefon. Lås
upp med beröringsfri bricka, mobil eller
ange kod. Styrningen sitter i dörrcentralen
som enkelt installeras med nätverkskabel.

Lämplig för:
» Bostadsräddsförening och hyresföreningar
» Kommersiella fastigheter
» Kontor

DETTA INGÅR
Dörrcentral
» Dörrcentralen är själva hjärnan i dörrmillön, det är till denna
som porttelefon och lås ansluts. Det är även denna som har
koll på behörigheter och scheman osv.

Webbaserad administration
» Webbaserad tjänst för administration av passagesystem och
kortläsare samt av kort, koder behörigheter, loggar. Dörrcentralen hämtar automatiskt ny information från detta flexibla,
enkla och driftsäkra system där alla produkter hanteras från
samma plattform. Systemet är tillgängligt var du vill, när du vill,
helt på dina villkor.

Valbara tillbehör
» Kortläsare
» Porttelefon
» Mobilpassage
» Informationstavla
» Fjärrkontroll

Valbara tillvalstjänster
» Bokning

» Open API

» Användarportal

» MyCourt API

» Dörrlarm

» Grafisk översikt

» Statistik

» 2FA (två faktors autentisiering)

STEP R29 PORTTELEFON™

Öka tryggheten.
Snygg modern porttelefon
med kamera
Gästen väljer enkelt vilken kontakt dem
vill ringa i listan på kontakter på porttelefonens skärm. Den uppringda
kontakten svarar i sin smartphone eller
svarsenhet och släpper lätt in besökaren
efter att ha sett i kameran vem som
ringde. Porttelefonen fungerar även som
ett modernt passagesystem, behöriga
personer öppnar dörren med beröringsfri tag eller kod.

Känn dig välkommen
Displayen tänds upp automatiskt när du
kommer nära tack vare en rörelsesensor.
Portelefonen har bra kvalitet på bild, ljud
och ytskikt. Gör enkelt upp ett schema för
vilka tider dörren ska vara upplåst.

Lämplig för:
» Bostadsräddsförening och hyresföreningar
» Kommersiella fastigheter
» Kontor

Kort om produkten:
Det är enkelt att komma igång, det du
behöver är en dörrcentral med nätverk
eller 4G, Internet, POE+ Nätverksswitch.
Porttelefonen passar alla typer av
fastighetsägare, bostadsrättsföreningar
eller företag. Kameran bidrar till ökad
trygghet, du ser vem som ringer på och
kan vid behov begära att se legitimation
i kameran innan du öppnar dörren.

» Ökar tryggheten
» Enkel webbaserad administration
» Snabb installation genom IP-kommunikation
» Fullt integrerad med STEPs övriga produkter

TEKNISK SPECIFIKATION
Hårdvara
» Storlek: 324x130x26 mm (HxWxD)
» Kapsling: Aluminum
» Skärm: IPS LCD
» Storlek: 7” kapacitiv touch screen
» Kamera: 2 Megapixel
» Rörelsesensor för automatisk aktivering vid närvaro
» Installation: Utanpåliggande / infälld
» Vattensäker och dammsäker (IP65)
» Vandal/Stötsäker klass IK06
» POE 802.3 AT (Power over Ethernet - Ström och
internet i samma nätverkskabel).

Tillbehör
» STEP Svarsenhet 7”

» STEP Informationstavla 21,5”

STEP MOBILPASSAGE

Släpp in enkelheten.
Öppna dörren med mobilen
Allt du behöver göra är att öppna appen
i mobilen, skanna NFC-etiketten som
sitter intill dörren och dörren öppnas.
Enklare än så kan det inte bli.

Lämplig för:
» Bostadsräddsförening och hyresföreningar
» Kommersiella fastigheter
» Kontor

Kort om produkten:

Slipp tagg och nyckel-hantering, utöka
eller ersätt det befintliga passersystemet
med STEP Mobilpassage.

» Styr larmet direkt från mobilen

Med STEP Mobilpassage utökar du
enkelt ditt befintliga passersystem
oavsett leverantör. Du utökar enkelt till
ett passersystem du snabbt och enkelt
styr via en smartphone.

» Snabb installation genom IP-kommunikation

» Öppna direkt i appen eller via NFC tag /
QR-kod
» Enkel webbaserad administration
» Fullt integrerad med STEPs övriga produkter
» Tilldela digitala nycklar
» Ingen fysisk hantering av taggar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Mobildörrbox 8 dörrar
» Strömmatning 12-24V
» Ethernet anslutning
» Kan styra 8 ellås eller portar
» Kan styra befintligt passage som ej är mobilt.

Mobildörrbox LPWA
» Strömmatning 12-24V
» Inbyggd LTE uppkoppling som fungerar i hela Norden.
» Kan styra ellås eller portar
» Styr befintligt passage som ej är mobilt.

Mobilpassage
» Tilldela digitala nycklar
» Öppna direkt i appen eller vid
touch på NFC tag
» Styr larmet direkt i från mobilen.
» Ingen fysisk hantering av taggar

Framtidens accesssystem för fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar & kontor.
Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Vi kommer jättegärna ut och besöker er.

NVSS Security AB
Måttbandsvägen 12, 187 66 Täby, Sweden
+46 8-12 20 40 20 | info@nvss.se | www.nvss.se

