NØGLESYSTEMET ER FRA BEKEY
– PARTNER I SECURITAS CARE

LET OG SIKKER ADGANG
TIL ASSISTANCEKRÆVENDE BORGERE

Med BEKEYs elektroniske nøglesystem kan I nemt og sikkert få adgang til
assistancekrævende borgere. I kan se, af hvem og hvornår døre åbnes, og I
undgår, at nøgler forsvinder eller kopieres. Ligeledes kan I selv styre,
hvornår personalet skal have adgang til boligen – et sikkert og effektivt
system, der sparer penge og skaber større tryghed.

Enkel administration
Med BEKEYs elektroniske nøglesystem kan den
ansvarlige i hjemmeplejen fordele elektroniske nøgler,
så de passer til hver enkelt medarbejders vagtplan. Det
betyder, at plejepersonalet kan bruge deres telefon til
at åbne døre. Har plejepersonalet glemt en nøgle eller
skal bruge en ekstra, er det ikke nødvendigt at køre
efter den. De kan nu få den sendt direkte til telefonen
og dermed starte dagen, der hvor den første opgave
skal løses. Herefter vil de nødvendige nøgler automatisk blive sendt til medarbejderens telefon, som
arbejdsdagen skrider frem. Det sparer penge og giver
både administration og plejepersonalet en mere
effektiv hverdag.

Hurtig adgang
Når den elektroniske låseenhed er installeret, kan
plejepersonalet komme indenfor på 3-6 sekunder.
Dette gælder for både privatdøre, opgangsdøre og
nøglebokse. Når personalet ankommer til borgerens
dør, trykkes på ”åbn” i applikationen, og døren åbner –
nemt og enkelt.
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Trygt og sikkert system
BEKEYs elektroniske nøglesystem har trådløst software, der sikrer, at det alene er personer, der har
fået tildelt en nøgle til den specifikke dør, der har adgang. Har man mistanke om kopierede eller
mistede nøgler, kan det administrative personale hurtigt ændre eller lukke for adgang, så sikkerheden hele tiden er i top.
I et online system kan det administrative personale se en fuld log over alle aktiviteter i forbindelse
med nøglesystemet. Dermed er det altid muligt at se hvem, der har åbnet hvilke døre og hvornår.

Fleksibel og usynlig opsætning
Systemet er baseret på et unikt monteringsbeslag, der gør, at Securitas nemt og hurtigt kan installere, drifte og nedtage enheden – typisk på under 10 minutter. Låsesystemet består af en elektronisk låsevrider, der monteres i de eksisterende skruehuller på indersiden af døren. Dette har flere
fordele:
• Den kan ikke ses udefra.
• Den ændrer ikke ved den eksisterende lås,
så døren kan stadig låses op med en fysisk nøgle.
• Den kan monteres på alle typer af døre,
herunder også på glasdøre.
• Den kræver ingen nye huller i døren.
• Den kræver ingen ledninger eller lignende.
En yderligere egenskab ved låsesystemet er Bluetooth teknologi, hvilket betyder, at det er uafhængigt af fast strømforsyning, fast internetforbindelse, GSM forbindelse etc. Der er dermed heller ikke
løbende udgifter til internetopkobling mm, og der er altid forbindelse.

BEKEYs nøglesystem benyttes allerede af 24 kommuner
Erfaringen fra de mange kommuner har gjort nøglesystemet til et solidt og afprøvet system med
fokus på sikkerhed og brugervenlighed. Det er i dag det førende elektroniske låsesystem til den
kommunale hjemmepleje og er implementeret i 24 danske kommuner.

”Implementeringen af BEKEYs låsesystem har
sparet os for ekstraomkostninger og spildtid
på manglende nøgler mm. – tid som vi nu bruger på borgerrelaterede opgaver.”
Heidi Pihl, Leder af Hjemmeplejen i Brøndby

