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• Åpne alle dører med samme åpningsmedie (nøkkel)

• Driftsstabilt system, skal virke hver gang uavhengig    
   av vær, temperatur osv

• Lave vedlikeholdskostnader, unngå batterier 
   ute hos bruker

• Loggføring og sporing av alle hendelser

• Sikkerhet mot misbruk ved tap av 
   åpningsmedie (nøkkel)

• Gi personalet styrt tilgang til sine pasienter, 
   eventuelt soner

• Kunne tilby integrasjon med overordnede 
   systemer (EPJ)

Vårt system gir deg tid til det viktigeste. Å yte omsorg. 

Vita
Arcus

as
HVA ER BRA MED VÅR LØSNING?

De gode hjelperne MÅ INN
- vi har nøkkelen



Vi i Arcus Vita As har i over 25 år hjulpet 
hjemmetjenesten i norske kommuner med 
å holde kontroll på nøklene. Med WSM 
Nøkkelboks har vi levert en enkel, sikker 
og genial løsning på hjemmetjenestens 
nøkkelproblem til over 250 norske kommuner. 

For å kunne møte fremtidens krav har vi i lang 
tid søkt etter produkter som kan supplere de 
mekaniske løsningene med mer fremtidsrettet 
teknologi. 

Vi stiller meget høye kvalitetskrav til 
produktene da vi ikke ønsker å påføre våre

kunder nye problemer og utfordringer i en 
hektisk pleie- og omsorgshverdag. 

Nøkkelhåndteringen må fungere problemfritt 
til enhver tid. Pleieren må alltid kunne komme 
inn til brukeren, systemet må fungere på alle 
dører og loggføring og sikkerhet må ivaretas 
som en integrert del av de daglige rutinene. 

Swedlock digitale nøkkelbokser er vel 
utprøvd i Sverige med mange fornøyde 
kommuner som har brukt systemet i flere år 
allerede.
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Jeg kan når som helst få behov for hjelp. 
Det viktigste for meg er at de gode 
hjelperne kommer inn. ALLTID.
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1.   Nøkkelsystemet må passe alle dører

2.   Må fungere også når det er kaldt, vått, varmt osv. Fra Lista til Kirkenes!

3.   Komme raskt inn

4.   Lett å betjene

5.   Gi god oversikt over hvem som har tilgang, vært inne, når osv.

6.   Ha moderne teknologi og være fremtidsrettet, men ikke på bekostning av stabilitet og sikkerhet!

7.   Skal være pleierens nøkkel til alt

8.   Skal også kunne kobles til/brukes av andre etater som ambulanse, brannvesen etc.

9.   God totaløkonomi, lave vedlikeholdskostnader

Du kan prøve vårt system for opptil 50 brukere i 6 mnd.

NØKKELHÅNDTERING 
FOR HJEMMETJENESTEN 
– Swedlock har nøkkelen til alt

Det er mange som i dag tilbyr det de mener er den 
beste løsningen for nøkkelhåndtering. Vi har prøvd å sette 
oss inn i rollen til de som virkelig skal bruke nøkkelsystemet: 
PLEIERNE OG DE PLEIETRENGENDE. Hva er viktig for de?
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– Swedlock digitale låssystem
SYSTEMSKISSE

Administrasjonssystemet muliggjør også 
integrasjon med andre systemer via åpen 

API modul

Enheter for tilgangskontroll, nøkkel 
må aktiveres.

SWD Digital nøkkel gir sikker og 
kontrollert tilgang til alle brukere. 

Alt som er avtalt kan nå åpnes med “denne” nøkkelen. 
Et bredt utvalg av låseenheter sørger for at vi alltid kan 
få tilgang. Ingen batterier er nødvendig ute hos bruker. 
Dette gir et meget driftsstabilt system og lave 
vedlikeholdskostnader.

1 - SYSTEMET/
ADMINISTRASJON

2 - TILGANGSKONTROLL

3 - AKTIVISER DIN NØKKEL

4 - NØKKELEN ER AKTIVERT 
        - KLAR FOR JOBB

NETTSKY
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1 - SYSTEMET/
ADMINISTRASJON

2 - TILGANGSKONTROLL

3 - AKTIVISER DIN NØKKEL

Det digitale nøkkelsystemet administreres på en trygg og 
sikker måte ved hjelp av Swedlock Administrasjonssystem. 
Ingen lokal programvare er nødvendig da tilgang fås over en 
nettleser, f.eks. Internet Explorer, Firefox e.l. 

Foruten administrasjon av brukere og personale får man her 
tilgang til logg og statistikk over alle hendelser i systemet. 
Nøkkelskapet er tilkoplet internett og laster automatisk ned 
hendelser til administrasjonssystemet. 
Integrasjon med overordnede fagsystemer ivaretas ved 
hjelp av en åpen API - modul

Skifte lås

Erstatte nøkkel

Legg til bruker

Legg til bruker avdeling

Skift tidsperiode

Registrer Syncstation

1. SYSTEMET/ADMINISTRASJON

2. SWD TILGANGSKONTROLL
 • Finnes i ulike alternativ, mobiltelefon via app   
    bilmontert 12-24 volt, GSM og fastmontert med 
    nettverkstilkopling (se bilder til høyre).

• Med Swedlock aktivering- og synkroniserings-
  stasjon aktiveres nøkkelen og logg leses av.

• Aktivering av nøkkel kan gjøres direkte uten 
  personlig kode eller med personlig kode 
  (4-6 siffer).

• For aktivering av nøkkel via mobiltelefon 
   kreves at telefonen har Android samt NFC.

• Oppdatering skjer via mobil, GSM eller 
   fast nettverk.

3. SWD DIGITAL NØKKEL 
• Den digitale nøkkelen gir tilgang til alle 
  brukere uansett type dør, begrenset av 
  tilgangskontroll.

• Drives av et standard klokkebatteri CR2032.   
  Batteriets livslengde er 50.000 åpninger 
  eller 2 år.

• Det er verdt å merke seg at nøkkelens 
  batteri er det eneste batteriet i systemet!

• Meget driftssikker, kontaktfri RFID teknologi.

• Innebygget timer som gjør at nøkkelen 
  deaktiveres automatisk og eliminerer fare for 
  misbruk.

• Logg genereres av nøkkelens aktiviteter og     
  overføres automatisk til administrasjonsprog-
  rammet ved synkronisering av nøkkel.
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Vi tilbyr ikke den type løsning som har motorlås med batteridrift på innsiden av døren, og som styres fra 
utsiden fra mobiltelefon. Dette på bakgrunn av at det etter vår mening ikke er mulig å få et slikt system 
driftssikkert og stabilt nok. Vår forretningside er at pleieren alltid skal komme inn til pasienten på en rask 
og sikker måte, og at løsningen skal kunne tilpasses alle dører, portrom, bommer, medisinskap etc. 

- Pleieren sin plass er ved pasienten, ikke utenfor døren plundrende med apper, bluetooth, dårlig batteri 
  og manglende mobildekning. 
  Her er noen av våre låser: 
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4. NØKKELEN ER AKTIVERT 
     - KLAR FOR JOBB

4a - SWEDLOCK DUO

4b - PROBLEMDØRER

4c - WSM NØKKELBOKS

4d - ANDRE ENHETER

4e - OM VÅRE LØSNINGER

Er en løsning som monteres utenpå den eksisterende 
låsen. Brukerens egen nøkkel kan fortsatt benyttes som 
vanlig, mens hjemmetjenesten gis tilgang i den lille låsen 
til høyre med sin digitale nøkkel. På innsiden står en vanlig 
vrider. På lik linje med en motorlås passer denne til de 
fleste moderne dører/låser. Spesielt godt egnet på 
hoveddører til blokker og gårder.

Det vil alltid finnes et betydelig antall «problemdører» der standard løsninger ikke kan 
benyttes. F.eks. der de har doble låser, eller dør og lås er ukurant. Her kan vi tilby for-
skjellige produkter og kan alltid finne en løsning. F.eks en SW Nøkkelboks GT. Denne 
monteres på dørhengslene og er en meget diskré løsning. Åpnes med SWD digital 
nøkkel og brukerens nøkkel er tilgjengelig i nøkkelboksen. 

Leveres fortsatt til både nye og gamle kunder. 

For eksisterende kunder kan nøkkelboksen 
oppgraderes med elektronisk lås!

Vi kan også tilby løsninger for medisinskap, 
medisinrom, søppelrom, porter og bommer. 
Alt med samme SWD digitale nøkkel med 
tilgangskontroll og logg.

Våre løsninger er godkjent i klasse 3 i Svenska Stöldskyddsföreningens norm for innbruddssikkerhet og 
påvirker dermed ikke brukerens forsikring. Produktene er også godkjent i forhold til brann og påvirker 
ikke dørens brannmotstand. Monteringen er enkel og dør og lås tilbakeføres i den stand den var når 
behovet opphører. Kommunen kan selv velge å foreta montering, demontering og flytting, eller overlate 
det til vår serviceavdeling.
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UFORPLIKTENDE UTPRØVING
Vi tilbyr også uforpliktende utprøving av 
Swedlock digitale nøkkelhåndterings-
system. Montering av nøkkelbokser 
ute hos tjenestemottaker inngår. Full 
service og garanti. Kommunen betaler en
lav månedlig leie pr. mnd. pr. nøkkelboks. 

Demontering av nøkkelbokser inngår ved 
oppsigelse av avtale. Tilbudet gjelder for 
20-50 nøkkelbokser med digital låssylinder, 
sentralutstyr og inntil 20 nøkler. 

Alt tilbehør, lisensavgift mm. er inkludert. 
Avtaleperiode er max 6 måneder. 

Da slike prosjekter er ganske ressurskrevende 
kan vi ikke ha for mange utprøvingsprosjekter 
gående samtidig. Vi må derfor ta forbehold 
om at vi har ledig kapasitet i perioden. 

Ta kontakt for mer informasjon!

DRIFTSSIKKERHET
Swedlocks nøkkelhåndteringssystem er et driftssikkert og brukervennlig system fordi 
det ikke er avhengig av strøm, fungerende nettverk eller mobildekning. Ved langvarige 
strømbrudd, lynnedslag e.l. finnes Swedlocks nødnøkkel som alltid fungerer overalt.

4a - SWEDLOCK DUO

4c - WSM NØKKELBOKS

4d - ANDRE ENHETER

FINANSIERING 
• Vanskelig å få bevilget midler til investeringer? 
• Usikker på hva fremtiden bringer av ny teknologi? 
• Kommunesammenslåinger på gang?

Da kan et godt alternativ være å lease et komplett 
system med digital nøkkelhåndtering til 
hjemmetjenesten. 

Alle kostnader er inkludert og leieperioden er 
3, 4 eller 5 år. Etter endt leieperiode står 
kommunen fritt til å velge videre leie, kjøp av 
systemet eller demontering. 

Be oss om tilbud!
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ARCUS VITA AS
Postboks 213, 5591 ETNE • Telefon: 53 75 77 50
post@arcus-vita.no • arcus-vita.no

PRODUSENT
Swedlock AB
Sverige

NØKKELHÅNDTERING 
FOR HJEMMETJENESTEN 
– Swedlock har nøkkelen til alt
Det er mange som i dag tilbyr det de mener er den beste løsningen 
for nøkkelhåndtering. Vi har prøvd å sette oss inn i rollen til de som 
virkelig skal bruke nøkkelsystemet: PLEIERNE OG DE PLEIETRENGENDE. 
Hva er viktig for de?
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