
ABLOY® ENTRY
Yksinkertaisesti toimiva kulunvalvonta
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Moderni, matalan  
kynnyksen kulun- 
valvontaratkaisu 
PK-yrityksille
Helppokäyttöinen, kuukausimaksuton ABLOY® ENTRY on 
suunniteltu eritayisesti kevyttä kulunvalvontaa tarvitsevien 
pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Järjestelmä 
skaalautuu 1-64 kulunvalvotun oven ratkaisuksi, ja 
tarpeiden kasvaessa se on helppoa päivittää laajempaan 
OS-järjestelmään.
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Oli organisaatiossasi sitten yksi tai 64 ovea, 
niiden hallinta kulunvalvonnan avulla maksaa 
mekaaniseen lukitukseen verrattuna itsensä 
takaisin nopeasti koko toimintasi tehostu-
misella. ENTRY-kulunvalvontajärjestelmän 
avulla määrität ovien avaamisoikeudet halu-
amallasi tarkkuudella, avaat tietyt ovet esim. 
asiakkaille valitsemaksesi ajaksi, mahdollistat 

oven avaamisen PIN-koodilla, muutat kulun-
valvontatunnisteen oikeuksia milloin tahdot ja 
kuoletat kadonneen tunnisteen järjestelmästä 
välittömästi. Lisäksi voit hyödyntää kulkutie-
toja resurssien hallinnassa – jokaisesta oven 
avaamisesta kulunvalvontatunnisteella jää 
jälki kuka ja milloin ovea käytti.

Ovatko yrityksesi ovet aukkoja seinissä  
vai kokonaisuus, jota hallitset?
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MODERNIN JA SKAALAUTUVAN JÄRJESTELMÄN HYÖDYT

Ei kuukausimaksuja, palvelimia  
tai erillisiä ohjelmistoja

Laajennettavissa jopa 64 ovelle

Helppo käyttää ja hallita selaimella

Monipuoliset ominaisuudet 
ja kattava raportointi

 Monissa tapauksissa voidaan 
hyödyntää olemassa olevia laitteita

Päivittyy sujuvasti laajempaan 
OS-järjestelmään
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NÄIN SE TOIMII

Hallitse järjestelmän asetuksia 
suoraan selaimesta

Luo tarvittavat viikkoaikataulut ja 
poikkeuspäivät niihin

Syötä henkilöt ja heille haluamasi  
tunnisteet ja kulkuluparyhmät

Kaikki muutokset aktivoituvat  
reaaliajassa järjestelmään

Kaikki tapahtumat taltioituvat 
reaaliajassa järjestelmään

Hallitse etänä myös oviasi samasta 
käyttöliittymästä

1. 4.

2. 5.

3. 6.
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Avaa uusia ovia 
kulunhallintaasi

Uusi Aperio® H100 on helppo, 
turvallinen ja tyylikäs tapa 
laajentaa ENTRY-kulun-
valvontaasi. Sähköisen  
painikkeen avulla lisäät 
langattoman kulkuoikeuksien 
hallinnan edut jopa 32 
mekaanisella lukolla  
varusteltuun oveen ilman 
kaapelointia tai porausta. 



Kysy lisää  ABLOY-valtuutetulta 
lukkoliikkeeltä tai ABLOY-myyjältä.
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ABLOY on turvallisuuden ja lukituksen 
suunnannäyttäjä, jonka tavoitteena on lisätä 
luottamusta maailmassa.  Yhdistämällä 
digitaalisen ja  mekaanisen osaamisensa 
Abloy Oy kehittää nykyaikaisia, alan johtavia 
turvallisuusratkaisuja ihmisten, omaisuuden 
ja liiketoiminnan suojaamiseksi. Abloy on osa 
ASSA ABLOY -konsernia, joka on maailman 
johtava kulkuratkaisujen toimittaja. 
Autamme päivittäin miljardeja ihmisiä 
kokemaan avoimempaa maailmaa.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
PL 108
80101 | Joensuu
Puh. 020 599 2501
Abloy.fi

Tämä  sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia 
koskevalla lainsäädännöllä.  Oikeudet  sisältöön eivät  
siirry sinulle vaan säilyvät  Abloy Oy:lla tai kolmannella 
osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti 
tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita,  tästä 
syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä 
ilmoitusta.  ABLOY  OY TARJOAA TÄMÄN  SISÄLLÖN   
”SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN MINKÄÄNLAISIA 
ILMAISTUJA, HILJAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA.”
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ISO 9001   ISO 14001
OHSAS 18001


