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Anvendelse 
Lobby adgangskontrol anvendes til bankens 
lobby eller parkeringsplads, hvor det ønskes 
at anvende kundens betalingskort som ad-
gangsmedie, uden det er nødvendigt at tilde-
le hver kunde personlige adgangsrettigheder.  
 
Alle betalingskort uanset korttype, registre-
ringsnummer og kontonummer kan anvendes 
til at opnå adgang i et Lobby adgangskontrol-
system. Typer af betalingskort kan være 
Dankort, Visa/Dankort, Eurocard, Mastercard, 
American Express mv. 
 
Systemet kan anvendes helt ”stand alone” 
uden opkobling til pc-program, eller som en 
fuldt integreret del af et større UniLock ad-
gangskontrolsystem. 
 
Ved brug af betalingskort logges korttype, 
registreringsnummer og kontonummer.  
 
Loggen fra Lobby adgangskontrol kan fx bru-
ges til statistiske undersøgelser af: Hvor 
mange har benyttet systemet, hvilke typer af 
betalingskort er anvendt, fra hvilke pengein-
stitutter kommer betalingskortene, hvilke 
personer betalingskortene tilhører mv.  
 
Beskrivelse 
EPROM med software til lobby adgangskontrol 
anvendes i en LS10-låsecomputer og er base-
ret på standard adgangskontrol softwaren.  
 
 
 

Låsecomputeren med lobby adgangskontrol 
installeres som almindelig adgangskontrol på 
døren, hvor det ønskes at give adgang for 
alle betalingskort. 
 
Stand alone system 
Der gives altid adgang for alle betalingskort i 
et stand alone Lobby adgangskontrolsystem. 
Lobby adgangskontrolsystemet betragtes 
som stand alone, når der ikke er oprettet 
nøgler i det. 
 
Integreret system 
I UniLock pc-programmet oprettes blot en 
enkelt nøgle, som så dækker alle betalings-
kort, og denne nøgle kan så tildeles adgangs-
rettigheder på samme simple måde som en 
almindelig nøgle. Personer, som skal have 
individuelle adgangsrettigheder, oprettes på 
normal vis. 
 
Specielt 
I låsecomputeren med lobby adgangskontrol 
er der en række indgange, som har en speciel 
funktion i forhold til en låsecomputer med 
standard adgangskontrol.  
 
Indgange 
Konstant oplåst Døren tvangs-oplåses, så 

længe indgangen er aktive-
ret. 

Konstant låst  Døren tvangs-låses, så 
længe indgangen er aktive-
ret (højeste prioritet). 

Anonymisér  Logninger anonymiseres. 
 
Bestilling: Software NIS125  
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