
SALTO CLOUDBASERET ADGANGSKONTROL



SALTO KS ER EN ELEKTRONISK 
ADGANGSKONTROLLØSNING TIL SMÅ OG 
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER GIVER DIG EN 
SMARTERE MÅDE AT ADMINISTRERE BRUGERNES 
ADGANG. 
SALTOs anerkendte og dokumenterede stabilitet og driftsikkerhed giver 

mulighed for trådløs adgangskontrol i enhver virksomhed. Sammenlignet 

med en traditionel mekanisk løsning leverer SALTO KS en markant forøget 

funktionalitet og ydelse. SALTO KS har et fleksibelt administrationssystem, 

der ikke kræver softwareinstallation, og til en væsentligt lavere pris end ved et 

kabelført elektronisk produkt. – Alt du har brug for er en online enhed med en 

internetforbindelse.

SALTO KS



www.saltoks.com

SALTO KS CLOUD ALLEREDE NU
SALTO KS, Keys as a Service, nyder godt af stabiliteten i en allerede 

eksisterende stærk kundebase.

EJENDOMME, UDLEJNING 
& “HOTEL”

DELTE 

FACILITETER

DETAIL & 
FORRETNINGSKÆDER

ANDRE 

INDUSTRIER

35% 30%

10% 25%



SYSTEMFORDELE
Vi tager hånd om vores kunders interesser og velbefindende. Derfor tilbyder vi 

løsninger, der matcher deres ønsker, og gør det helt enkelt.

VEDLIGEHOLDELSE

Administration og vedligeholdelse af Cloudbaseret adgangskontrol kræver ingen 

større indsats fra kundens side. Systemet er altid opdateret med de seneste 

funktioner via online opdatering og tilføjelser.

FLEKSIBILITET

SALTO kunderne behøver ikke bekymre sig om, hvorvidt de løber tør for kapacitet, 

hverken for brugere eller døre. SALTO KS systemet er reelt set uendelig i størrelse. 

DRIFTSIKKERHED

SALTO KS sikrer realtidsovervågning og løser med det samme ethvert opstået 

problem.

HVOR SOM HELST

Du kan administrere cloudbaseret adgangskontrol fra ethvert sted på farten med 

en internet forbundet enhed.

MULTIPLATFORM

Du kan administrere cloudbaseret adgangskontrol fra enhver enhed - mobil, tablet 

og PC - alt du har brug for er en online enhed med internetforbindelse.

OMKOSTNINGSREDUKTION

Der er ingen grund til at købe softwarelicenser eller installere en PC-server for at 

afvikle et adgangskontrolprogram, administrere systemet eller tage backup.

Dette reducerer totalomkostningen væsentligt.

FORØGET BRUGERVENLIGHED

Opdateret grafisk brugerflade på linje med dagens medie- og tekniske standarder.

SALTO KS
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FORDELE

SLUT MED AT UDSKIFTE LÅSE

Med SALTO KS er der ingen grund til at udskifte låse, hvis en brik tabes eller

bliver stjålet. Brikken blokeres nemt og en ny kan tildeles. Du sikrer din 

virksomhed og kan glemme alt om uønskede adgange. 

EN BRIK, UBEGRÆNSET ADGANG

Tunge nøglebundter er fortid. Sig farvel til mekaniske nøgler og saml alle dine 

adgangsrettigheder i en enkelt brik, der kan tilføjes til alle systemer som gæst. 

KONTROL OVER HVEM DER GÅR IND - HVOR OG HVORNÅR

Saltoks.com giver dig mulighed for individuelt at definere, 

hvem der har adgang til hvilke døre

i forskellige tidsperioder. 

FJERNÅBNING AF DØRE FRA APP OG WEB

SALTO KS fungerer ved hjælp af en engangskode

algoritmeteknologi, så brugere kan fjernåbne

døre uden at gøre brug af brikken.

FÅ INDSIGT I AKTIVITETERNE

Modtag meddelelser vedrørende

dør- og brugeraktivitet.

SALTO KS



SÅDAN VIRKER DET
Adgangskontrol på farten og i realtid.

SALTOKS.COM OG MOBIL APP

Din portal til din konto, hvor du kan oprette 

adgangsgrupper, administrere brugere og se aktiviteten 

i dine ejendomme fra din computer eller mobilenhed.

IQ

IQen er centralen i systemet. Leveres i flere varianter

(WI-FI, POE, Cellular) og forbinder de elektroniske 

SALTO KS låse til Clouden, og anvender også Bluetooth 

kommunikation.

DØRLÅSE

SALTO cylinderen og langskiltet er specialdesignet til

at passe på forskellige typer af døre; selv smalprofil

rammedøre, og de kan benyttes på yderdøre. SALTO

tilbyder mange forskellige design og overflader.

BRIKKEN

En RFID brik der gør nøgler til fortid.

Brikken aktiverer låsen på få sekunder, så besøgende

eller medarbejdere nemt kan komme ind i henhold til

deres adgangsrettigheder.

www.saltoks.com



KOMFORTABEL KONTROL
SALTO KS KONTOEN

Din SALTO KS konto tillader dig at definere, hvem der har adgang til hvilke

døre og hvornår. Du kan oprette profiler for brugere, tildele og blokere 

brikker, definere hvilke døre de har adgang til, på hvilke dage og 

tidspunkter.

SALTO KS

DU KAN

FJERNÅBNE

ENHVER DØR

BESKEDER OG

ALARMER

SIKKERHED PÅ

HØJDE MED 

PENGEINSTITUTTERS
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MULTIPLATFORM

Du kan administere SALTO KS
cloud-baseret adgangskontrol fra
ehver enhed - mobil, tablet og
pc - alt du har brug for er en online
enhed med en internetforbindelse.



DRIFTSSIKKERHED

Sikrer realtidsovervågning og
løser med det samme erhvert
opstået problem.



www.saltoks.com

IQ2.0 benytter 2G, 3G og 4G mobilforbindelser til kommunikation med 

Salto Clouden. Findes også i WiFi eller POE version og kan altid tilsluttes 

med en Ethernet forbindelse. IQ2.0 kommunikerer med SALTO KS 

adgangspunkterne via ZigBee/Bluetooth.

IQen modtager alle ændringer og indstillinger fra SALTO KS applikationer

og sikrer, at alle døre opdateres inden for få sekunder.

NEM OPSÆTNING 10 METERS AFSTAND
FRA ET ADGANGSPUNKT

KOMMUNIKERER MED ALLE DØRE SAMTIDIGT
IQ

GLOBAL MOBILSERVICE-
FORBINDELSE. WIFI ER

IKKE NØDVENDIG



SALTO KS

Dørene er udstyret med trådløse SALTO låse, der modtager ordrer fra IQen

i ejendommen. Brug enhver kombination af låse til at administrere 

adgangs- punkter i hele ejendommen eller i mange forskellige ejendomme 

på mange forskellige lokationer.

BATTERIDREVNE LÅSE
REGN OG VEJRBESTANDIGE

(IP66 KLASSIFICERET,
AFHÆNGIGT AF MODELLEN)

SALTO PRODUKTERNE ER
INSTALLERET I OVER 90 LANDE

RUNDT OMKRING I VERDEN

GIV DINE DØRE EN OPGRADERING
LØSNINGER FOR ALLE DINE ADGANGSPUNKTER
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FLEKSIBILITET

SALTO kunderne behøver ikke
bekymre sig om, hvorvidt de løber 
tør for kapacitet. SALTO KS er reelt 
set uendelig i størrelse.
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TRÅDLØST
LÅSESYSTEM

Smart, sikkert og let at installere. 
SALTOS elektroniske låse kræver 
ingen kabling, men den høje sikkerhed 
bevares.



SALTO KS

Brikken afløser nøglebundtet og giver individuel adgang for besøgende, 

ansatte eller endda post og fragtmænd, når det er hensigtsmæssigt for 

dem at komme ind. Du skal blot tildele dem en brik og definere hvor og 

hvornår deres brik har adgang.

At miste brikker er uundgåeligt, men alt du skal gøre er at blokere og tildele

brugeren en ny brik. Derudover modtager du en meddelelse, hvis nogen

prøver at bruge en blokeret brik.

NEMT AT
BLOKERE OG

FRIGIVE

MIFARE DESFIRE  
EV.1 TEKNOLOGI

MULIGHED
FOR AT DELE

BRIKKER

SLUT MED AT KOPIERE NØGLER
BRIKKER
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EN BRIK,
UBEGRÆNSET
ADGANG
En enkelt brik kan benyttes på
flere SALTO KS systemer.
Er også kompatibel med SALTO
SVN Systemer.



INFORMATIONER 
OG ALARM- 
NOTIFIKATIONER
Opsæt selv meddelelser og alarm-
notifikationer og modtag realtids-
information om adgang og 
dørstatus. 
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SALTO bygger et økosystem for cloud applikationer, hvor fremtidige 

partnere eller services kan integreres: En verden af muligheder for service 

og hardware integration.

KS Connect giver SALTO KS kunder mulighed for at integrere med deres 

eksisterende software og værktøjer, for at drive deres virksomhed mere 

enkelt. KS Connect tillader 3. parts software-og serviceleverandører at 

udvide deres portefølje med “smart lock” funktionalitet, og dermed også 

øge SALTO KS værdi og udbytte for kunderne.

KS CONNECT
EN CLOUD TILSLUTTET SERVICEPLATFORM

En platform hvor fremtidige partnere kan finde integrerede cloud-

baserede service- og softwareapplikationer. 

“Et billede siger 
mere end tusind 

ord”
Eagle Eye CameraManager er bygget 

til Clouden, og giver driftsikkerhed og 

sikker videolagring. Er en ideel løsning 

for flere lokationer og giver adgang 

til live og lagrede videooptagelser, fra 

en eller flere lokationer, med et enkelt 

login. Eagle Eye CameraManager er 

fuldt integreret i Salto KS app.

CAMERAMANAGER
EAGLE EYE CAMERAMANAGER CLOUD VIDEOOVERVÅGNING: 
CAMERAMANAGER



SALTO SYSTEMS 
ET SKRIDT FORAN

SALTO har siden 2001 leveret markedets mest avancerede elektroniske 
adgangskontrolløsninger; lednings- og nøglefrie. Med udviklingen af 
SALTO Virtual Network (SVN) med data-on-card har SALTO revolutioneret 
adgangskontrolbranchen over hele verden og sat nye, fremtidige standarder for 
både sikkerhed, komfort og lønsomhed.

SALTO XS4 platformen tilbyder et bredt udvalg af de mest omfattende og alsidige 
produkter, der giver SALTO mulighed for at levere adgangskontrolsystemer  
til de mest forskelligartede sektorer – fra kontorbygninger og offentlig 
administration til sundhedssektoren, offentlige instanser, uddannelsessektoren, 
hotel- og restaurationsbranchen samt lufthavne.

Med fokus på kontinuerlig innovation og udvikling har SALTO i løbet af 16 år 
etableret sig som en af de fem største markedsledende leverandører af elektroniske 
adgangskontrolløsninger. Udover hovedkontoret i Oiartzun (Spanien) har SALTO  
nu kontorer i 26 lande rundt om i verden. SALTO adgangskontrolløsninger findes  
i mere end 90 lande på mere end 3 millioner adgangspunkter.

Kontakt os på

72 27 88 80 eller salto@sanistaal.dk

Forhandlerfelt:

sanistaal.com


