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Unitek Unitek Adgangskontrol - der virker 

Beboerdata 
indtastes / importeres 

Anvendelse 
Boligforeninger med UniLock adgangskontrol 
og Nortec vaskerisystemet kan nu effektivise-
re arbejdsgange, da systemerne automatisk 
udveksler data. 
 
Med integrationen mellem Nortec vaskerisy-
stem og UniLock adgangskontrol skal beboer-
data kun vedligeholdes ét sted, hvilket effek-
tiviserer arbejdsgange bl.a. i forbindelse med 
fra- og tilflytninger. 
 
Indtast blot lejlighedsnummer og UniLock 
holder nu automatisk Nortec opdateret.  
 
Sådan fungerer det 
I UniLock adgangskontrol kan beboerdata 
indtastes eller importeres fra beboer-
administrationen.  
 
UniLock sikrer at de enkelte beboere har ad-
gang i de korrekte opgangsdøre, kælderdøre, 
tørrerum, vaskerum mv. jf. deres adgangs-
rettigheder. 
 
UniLock eksport til Nortec vaskerisystem an-
vendes til automatisk at vedligeholde leje-
målsdata i Nortec fra UniLock. 

 
Skal en person benytte Nortec vaskerisystem, 
tilføjes personens lejemålsnummer i UniLock, 
og Nortec holdes nu automatisk opdateret fra 
UniLock. Lejemålsnummeret benyttes i Nor-
tec systemet til booking og afregning for be-
nyttelse af de respektive maskiner. 
 
Hver gang en lejlighedsnøgle oprettes/
ændres i UniLock, bliver nøglen og beboer-
data/lejemålsdata automatisk sendt til Nortec 
systemet. 
 
På hjemmesiden www.e-vaskeri.dk har bebo-
erne mulighed for at se hvilke vaskemaskiner 
er ledige og booke vask. Betaling for vask 
kan foregå via beboerens husleje. Alt dette 
varetages af Nortec.   
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Bestykning 
Følgende bestykning i UniLock og Nortec er 
nødvendig. 
 
UniLock 
Standard UniLock 2.0 installation med det 
aktuelle antal døre. 
Nøgle-brikker til beboere.  
Programmodul ”Eksport til Nortec” til udveks-
ling af data.  
 
Nortec 
Standard Nortec installation med det aktuelle 
antal vaskemaskiner, tørretumblere mv. 
 
Et af betalingssystemerne: 
- FlexTouch: Touch-display til alle maskiner. 
- OneTouch: Touch-display i hver maskine.  
 
Opsætning 
For at få løsningen til at fungere, skal følgen-
de opsætninger foretages. 
 
UniLock 
I menuen [Indstillinger], [Eksport af data] 
vælges Nortec. 

 
Her indstilles hvilket person-stamdatafelt lej-
lighedsnummer skrives i, samt i hvilket stam-
datafelt status for eksporten af personen skal 
vises. 
  
Når brugernavn og adgangskode fra Nortec er 
indtastet, kan forbindelsen testes og login 
verificeres.  
 
Nortec 
Nortec udleverer brugernavn og adgangskode 
til web-administrationen af vaskeriet, som 
indtastes i UniLock. 
 
Driftsklar 
I UniLock køres en manuel synkronisering 
ved at trykke på [Synkroniser].  
 
Systemerne er klar til drift, når beboere med 
lejlighedsnummer i stamdatafeltet er oprettet 
i Nortec. 
 
Beboerne kan nu selv se ledige vaskemaski-
ner, booke vask via www.e-vaskeri.dk og  
bliver afregnet via huslejen.  
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