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Hvorfor adgangskontrol 

Adgangskontrol vs. traditionelle nøgler 
 
Mulighederne med ægte adgangskontrol, sammenholdt med de sparede omkostninger ved 
konstant udskiftning af traditionelle nøgler og låse, opvejer langt den oprindelige investe-
ring og giver meget lavere TCO (Total Cost of Ownership) for adgangskontrol end for tra-
ditionelle nøglesystemer.  

Styre adgang 
Adgangskontrol tilbyder en sikker, praktisk, fleksibel og omkostningseffektiv måde at kontrollere, hvem der 
har adgang til din bygning, og hvornår adgangen er tilladt. 
 
Medarbejdere, kontraktansatte, gæster, håndværkere, leverandører får blot et adgangskort 
eller en kode, der giver dem adgang til de relevante døre og områder på passende tidspunk-
ter af dagen, ugen, måneden mv. 
 
Adgangskontrol sikrer, at de rigtige personer altid har adgang til de rigtige steder på de rig-
tige tider, og at de forkerte personer ikke har. 
 
Central online styring 
Adgangskontrol giver mulighed for central online styring af alle virksomhedens låse. Du kan således nemt og 
hurtigt låse din virksomhed, tilføje og fjerne personers adgangsrettigheder og styre tyverialarmen. 
 
Online risikostyring 
Når der kræves ændring af virksomhedens sikringsniveau, kan man nemt og hurtigt tilpasse eller planlægge 
tilpasning af hele virksomheden til det nye niveau, som fx i forbindelse med ulykker, alarmeringer, trusler, ar-
rangementer mv. 
 
Tidsstyring 
Med adgangskontrol kan man automatisk styre om døre skal stå oplåste/
låste og om tyverialarmen skal være tilkoblet/frakoblet på forskellige tider 
af dagen og ugen. 
 
Traditionelle nøgler 
Den store sikkerhedsmæssige ulempe med traditionelle nøgler er, at folk 
med nøgler til en bygning har ubegrænset adgang, og deres gøren og laden 
ikke kan spores. 
 
Mistede nøgler 
Når nøgler er tabt, stjålet eller ikke er returneret af tidligere medarbejdere, er det en dyr, men sikkerhedsmæs-
sig nødvendig proces at udskifte hver lås. 
 
Med adgangskontrol skal låsen aldrig mere skiftes, da mistede nøgler/kort nemt håndteres ved blot at deaktive-
re/udskifte adgangskortet. Online adgangskontrol sikrer at ændringer automatisk udføres med det samme. 
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Sporbarhed 
Adgangskontrol registrerer hver åbning og forsøgt åbning af hver dør, modsat traditionelle nøgler hvor perso-
ners gøren og laden ikke kan spores.  Med ægte online adgangskontrol er alle registreringer tilgængelige for 
efterforskning med det samme. 
 
Sporbarhed er meget værdifuld til efterforskning af hændelser og til at løse tvister om hvornår personer har 
været til stede. 
 
Adgangskontrol kan også overvåge døren og alarmere, hvis døren brydes op eller holdes åben for længe efter 
at være blevet låst op.  
 
Integration 
Adgangskontrol kan naturligvis integreres med andre sikkerhedssystemer som tyverialarmer 
og videoovervågning. 
 
Adgangskontrol kan ligeledes bruges konstruktivt i integration med andre systemer, såsom 
lønsystemer, fremmøderegistrering, infoskærme, kantinesystemer, bookingsystemer, medar-
bejderdatabaser mv, så store besparelser kan opnås ved at automatisere arbejdsprocesser.  
 


