
SKYBASERT LÅSSYSTEM



SALTO KS BETYR SMART ADGANGSKONTROLL  
FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER.

SALTO KS nyter globalt anerkjent pålitelighet og stabilitet. Dets trådløse 

løsninger høyner funksjonalitet og yteevne maksimalt. De tradisjonelle 

mekaniske løsningene utkonkurreres hurtig og effektivt.  

SALTO KS krever hverken programvareinstallasjon eller tidkrevende og 

kostbar kabling - alt du behøver er en online enhet.

SALTO KS



www.saltoks.com



FORDELER

PENGER SPART

Vanligvis må du skifte lås hvis nøkkel mistes eller stjeles. Men ikke med 

SALTO KS. Du bare blokkerer brikken. Ny brikke koster nesten ingenting.

HVEM, HVOR & NÅR

På saltoks.com skreddersyr du hvem som skal ha adgang hvor til hvilke tider. 

FJERNBETJENING

SALTO KS opererer med 1-gangspassord (“rullende algoritmeteknologi”). 

Dermed kan du trygt åpne døren, uansett hvor du er. 

INGEN OVERRASKELSER

Du informeres løpende om all aktivitet.

SALTO KS



SÅRE ENKELT
Adgangskontroll på spranget i sanntid.

SALTOKS.COM & MOBIL APP

Din portal til din konto. Der definerer du grupper, 

administrerer brukere og observerer trafikk til dine 

eiendommer. Fra din online enhet. Hvilken som helst 

online enhet.

IQ

Systemet har et omdreiningspunkt: IQ. Den finner alltid 

beste mulige forbindelse. Og kommuniserer med sine 

låser og apper.

LÅS

SALTOs sylindre og langskilter er designet til å passe 

mange ulike profildører (t.o.m. smalprofiler). Ikke minst 

også på ytterdører. SALTO tilbyr et vell av overflater. 

BRIKKE

RFID! RFID betyr at nøkler hører fortiden til. Låsen 

trigges til å engasjere i løpet av små sekunder. 

Ansatte, venner, besøkende, osv., gis komfortabel 

adgang. Alltid i henhold til definerte adgangsrettigheter.

www.saltoks.com



KONTROLLERE MED KOMFORT.
SALTO KS KONTO

I kontoen din skreddersyr du hvem som får gå hvor og når i en bygning. 

Du oppretter brukerprofiler, tildeler eller blokkerer brikker, definerer hvilke 

dører hvilke brukere skal ha adgang til, hvilke dager, hvilke tider. Osv.

ALLE DØRER KAN  

FJERNSTYRES

MELDINGER  

OG ALARMER

SAMME SIKKERHET  

SOM BANKER 

SALTO KS



MULTIPLATTFORM

Du kan administrere den 
skybaserte SALTO KS 
fra en hvilken som helst enhet – 
mobil, brett, PC. Du behøver bare 
en online enhet med forbindelse.

www.saltoks.com



PÅLITELIGHET

Overvåker i sanntid og løser alle 
problemer øyeblikkelig.



Alt du foretar deg i dine SALTO KS applikasjoner sendes til IQ’en din.  

Det er IQ’en som sørger for at alle adgangspunktene dine oppdateres 

på null komma niks. Den er hjernen i systemet. Og den kan forsterkes: 

avstand mellom IQ og lås kan være opptil 10 meter, men for hver  

Repeater som tilføyes økes rekkevidden med ytterligere 10 meter.

GLOBAL FORBINDELSE,  
WIFI IKKE NØDVENDIG

ENKELT OPPSETT 40 METER

KOMMUNISERE MED ALLE DØRER, SAMTIDIG.
IQ

www.saltoks.com



Adgangspunktene dine er utstyrt med trådløse SALTO låser som 

leser kommandoer fra IQ’en på innsiden av eiendommen din. Du 

kan til og med administrere ulike eiendommer på ulike lokasjoner. 

KLIMAROBUST (IP66) SALTO PRODUKTER I 90 LAND

GI DØRENE DINE ET LØFT.
LØSNINGER FOR ETHVERT ADGANGSPUNKT.

SALTO KS

BATTERIDREVNE LÅSER



FLEKSIBILITET

SALTO KS er bekymringsfritt. Lurer 
du på antall dører? Men SALTO KS 
er uendelig.

www.saltoks.com





KABLINGSFRI 
LÅS

Smarte, sikre og enkle å installere. 
SALTOs elektroniske låser skal ikke 
kables. Og ofrer aldri sikkerhet.

www.saltoks.com



Brikken er en elegant erstatning for din gamle nøkkelring, og gir skredder-

sydd adgang til besøkende, kollegaer eller til og med leveransepersonell. 

Du bare finner frem en brikke og definerer hvem som skal ha den, hvor 

den skal kunne brukes og til hvilke tidspunkter. Forsvunnet brikke skal bare 

blokkeres og erstattes, som du også alarmeres om hvis forsøkt brukt.

ENKEL BLOKKERING  
& AVBLOKKERING

MIFARE DESFIRE  
EV1 TEKNOLOGI

BRIKKEDELING

SI ADJØ TIL KOPIERING.
BRIKKER

SALTO KS



ÉN BRIKKE, 
UTALLIGE NØKLER

Selv med mange SALTO KS 
kontoer behøver du bare 1 brikke. 
Dessuten fungerer den også med 
SALTO Virtual Network.

www.saltoks.com



SALTO SYSTEMS
Adgangskontroll til å stole på:

www.saltosystems.no

Opphavsrett © 2016 SALTO Systems [KaaS] Keys as a Service ®

SALTO Systems reserverer seg rett til å endre tekniske 

spesifikasjoner, design og yteevne uten forvarsel.  

Dette papir er sertifisert med FSC.

Her finner du din forhandler:
www.saltoks.com


