Telekey er en løsning utviklet av Teletopia for å kunne bruke mobilen som nøkkel.
Med løsningen kan du gjennom et brukervennlig nettsted administrere alle som
behøver tilgang til for eksempel en port.

Accessible. Flexible. Secure.
• Åpne porten ved å ringe med din
mobiltelefon.
• La mobiltelefonen erstatte
fjernkontroller, nøkler og lignende.
• En påmontert telefonmottaker gir signal
slik at porten åpner seg.
• Registrer så mange brukere du ønsker.
• Administrer hvem som skal ha tilgang
gjennom et brukervennlig nettsted.
• Gi brukere tilgang i både korte og lange
perioder.
• Åpne porten med en annen mobil enn
din egen ved hjelp av en personlig kode.
• Vårt driftsenter gir support 24 timer i
døgnet året rundt.

Kontaktinformasjon
Telefon:

04000

E-post:

telekey@teletopia.no

Adresse: Strandveien 8, 1366 Lysaker, Norge

Hvordan administrerer du nøkkelholdere?

Nøkkelholder
En nøkkelholder er personen som blir tildelt en nøkkel slik
at mobilen kan åpne en port eller dør. Du registrerer enkelt
nøkkelholdere i løsningen ved å fylle inn et registreringsskjema.
Det er gjerne det første du gjør når du tar løsningen i bruk.
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Nøkkelholdergruppe
Du kan samle flere nøkkelholdere i en gruppe ved å opprette
en nøkkelholdergruppe og melde nøkkelholdere inn i den.
Gruppen som helhet kan deretter gis tilgang til å åpne en eller
flere porter. Det er som oftest det du gjør når du har registrert alle
nøkkelholdere.
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Port
En port er den fysiske enheten som skal åpnes av en registrert
nøkkelholder. Porten opprettes når løsningen settes opp hos deg
og styringsenheten monteres på portene. Det er der du kan se
hvilke porter som er registrert i løsningen.
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Portgruppe
En portgruppe er en samling porter som det skal gis tilgang til
samtidig. Disse kan du opprette og dermed styre løsningen slik at
det blir enklest mulig for deg å administrere dine porter. Dette gjør
du gjerne etter at nøkkelholderne og nøkkelholdergruppene er
registrert i løsningen.
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Kalender
Kalenderen er det du bruker for å gi nøkkelholdere eller nøkkelholdergrupper tilgang til å åpne en
portgruppe. Du setter startdato og sluttdato for nøkkelens gyldighet. Dette er det siste du gjør i
løsningen. Når kalenderen er satt opp med korrekte data, har du sørget for at nøkkelholdere har fått
tilgang til de portene de skal.
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