
SWEDLOCK PRO

DIGITALT LÅSSYSTEM

Smart hantering av lås och nycklar 
ökar säkerheten och effektiviserar verksamheten

Det finns många digitala låssystem, men bara ett



Swedlock Pro - ett digitalt låssystem 

Det här är Swedlock Pro

Swedlock Pro är utvecklat med kundernas behov och önskemål i fokus. Flera nya funktioner är integrerade och 
resultatet är ett helt unikt svenskt, säkert digitalt låssystem. 

Låssystemet löser utmaningarna med tillgänglighet, nycklar och säkerhet inom exempelvis hemtjänst,  
samhällskritisk infrastruktur, räddningstjänst, renhållning och sjukhus. 

Gemensamt för dessa verksamheter:
• Omfattande hantering av mekaniska nycklar.
• Riskfylld hantering och förlust av nycklar påverkar privatpersoner eller samhällskritiska funktioner.
• Behov att följa upp och rapportera incidenter, vilket inte är möjligt med mekaniska nycklar.

Med Swedlock Pro får verksamheterna en säker digital nyckelhantering till alla låspunkter och kan använda sina 
resurser mer effektivt. Swedlocks digitala låssystem innehåller lösningar för alla låstyper, från cylindrar till hänglås.

Certifierade & godkända
digitala lås.

DUO-LÅS, DUO-HÄNGLÅS
CYLINDRAR & HÄNGLÅS

Administration med
behörighetsstyrning.

SWEDLOCK PRO
MANAGER

Överför behörigheter och loggar.
Aktiverar nyckel.

NYCKELUPPDATERARE, AKTIVERARE

Programerbar.
Standard eller BT.

NYCKLAR



Swedlock Pro Manager styr behörigheterna

Swedlock Pro administreras i det lättanvända webbaserade gränssnittet Swedlock Pro Manager.  
De flesta vanliga webbläsare stödjs, exempelvis Google Chrome, Microsoft Edge och Firefox. 

Administratörer loggar in i systemet med hjälp av användarnamn och lösenord. Säkerheten kan förstärkas med 
tvåfaktorsinloggning eller federerad inloggning så kallad Single Sign-On (SSO).

SWEDLOCK PRO MANAGER 

• Ett modernt, användarvänligt och mycket kraftfullt  
 administrativt system.

• Säker tvåfaktorsautentisering.
 
• Stöd för federerad inloggning (SSO).
 
• Stöd för överordnad personalhantering genom 
 katalogtjänst t.ex. AD.

• Hanterar stora mängder lås och nycklar samt 
 komplexa strukturer och relationer.
 
• Administratörer i flera behörighetsnivåer med 
 stöd för externa utförare, partners eller under- 
 entreprenörer.

• Hanterar loggar på alla nivåer som lås, nycklar och  
 personer.

• Högsta säkerhet för mjukvara och kommunikation.

• All data i systemet och all kommunikation mellan 
 låssystemets delar är krypterad i enlighet med 
 högsta klassen i gällande standard.

Swedlock Pro Manager är flexibelt och passar 
såväl till enklare organisationsstrukturer som till 
krävande som till säkerhets- och behörighets- 
strukturer med administration i olika hierarkiska 
nivåer. 

Rapporter med olika datainnehåll, exempelvis 
loggar, kan enkelt skapas och exporteras i flera 
olika filformat.

Admingränssnittets dashboard visar 
status och information om exempelvis lås 
och nycklar. 

Gränssnittet kan också kundanpassas med 
rapporter eller särskilda funktioner efter 
kundernas önskemål. 



Swedlock Pro utvecklades med kundernas
behov och önskemål i fokus. Flera nya 
funktioner har integrerats och resultatet
är ett digitalt låssystem som är unikt
på marknaden. 

Swedlock Pro-nyckeln har ett utbytbart CR2032
litiumbatteri. Den uppdateras och aktiveras i den 
den fasta nyckeluppdateraren och  kan även
aktiveras i aktiveringsenheten.  

Den nya Swedlock nyckeln finns i två utföranden, Swedlock Pro och Swedlock Pro BT.

Swedlock Pro BT-nyckeln har samma grundfunktioner
som Swedlock Pro-nyckeln, men uppdateras, via 
Bluetooth® med hjälp av Swedlockappen. BT-nyckeln har
ett uppladdningsbart litiumbatteri som laddas med en
vanlig mobilladdare, USB-C.

SWEDLOCK
PRO BT

Nycklar

SWEDLOCK
PRO



Nyckeluppdateringsenhet

Aktiveringsenhet

UPPDATERING AV NYCKEL 
Nyckeln uppdateras mot behörighetssystemet i molntjänsten före användning. 
Vid uppdateringen överförs de aktuella behörigheterna och övriga inställningar för 
nyckeln. Vid uppdatering överförs även nyckelns lagrade loggfiler till behörighets- 
systemet. 

Uppdateringsenheten innehåller ingen lagrad behörighetsinformation utan är enbart 
en länk mellan nyckelns minne och behörighetssystemet. Enheten är ansluten till 
internet via LAN. Som tillbehör finns uppkopplingsmöjlighet via Wi-Fi och mobiltele-
fonnätet. Behörigheterna i nyckeln uppdateras på några sekunder. 

AKTIVERING AV NYCKEL 
När behörigheterna är överförda behöver nyckeln aktiveras för att kunna öppna ett 
lås. Detta sker med hjälp av en pinkod som matas in i en uppdateringsenhet, mobil- 
app eller aktiveringsenhet. Funktionen används för att göra nyckeln brukbar en för-
utbestämd tid och ett förutbestämt antal gånger efter det att den uppdaterats mot 
behörighetssystemet. Pinkoden är personlig för användaren. Om enheten saknar 
internetkontakt eller är strömlös kan den ändå användas för att återaktivera nycklar 
som behöver användas. Nyckeln får då samma behörigheter som sist den användes. 

DELADE NYCKLAR 
En grupp av nyckelanvändare kan dela på en eller flera nycklar via en s.k nyckelpool. 
På så vis behöver användarna inte längre ha individuella nycklar. Varje användare har 
istället sin egen PIN-kod, som gör det möjligt att knyta användaren till en viss nyckel.

Swedlock aktiveringsenhet är en unik och smart lösning om du vill öka säkerheten 
ytterligare i systemet. Den kreditkortstora batterifria knappsatsen används för att 
aktivera nyckelns behörigheter precis när de skall användas, helt offline. 

Detta betyder att man kan ha väldigt kort aktiv tid på nyckeln. 
Om man tappar nyckeln kan den ändå inte användas. 

Nycklar med Bluetooth® kan också uppdateras med hjälp av 
Swedlocks app för iPhone och Android. Appen innehåller samma 
funktioner som uppdateringsenheten men används också vid 
installation av lås och service. 

Swedlockappen



Nyckeluppdatering och aktivering med app

Serviceappen

Nyckeln paras med mobiltelefonen och kan sedan uppdateras med behörigheter via Bluetooth®.
Den uppdaterade nyckeln aktiveras med hjälp av en PIN-kod.

I servicedelen av appen kan man logga in som installatör. Med hjälp av det unika installationsverktyget kan lås 
som finns inlagda i kontots ”lager” flyttas till rätt låsgrupp. Appen används även för att geografiskt positionera 
låsen med hjälp av GPS. Detta används då låsens behörighet skall styras av dess geografiska position,
exempelvis om tjänsten ”Smart Passage” är tillagd till systemet.

Låsmonteringen och dörrmiljön kan dokumenteras i appen med hjälp av textkommentarer och foton.



Lås och cylindrar

Swedlocks digitala låssystem har marknadens bredaste och mest flexibla sortiment av cylindrar och
låsprodukter och kan därför hantera de dörrmiljöer och låspunkter som finns på marknaden. 
Systemet innehåller även hänglås i alla olika säkerhetsklasser. 

Cylindrarna är batterifria och strömförsörjs genom en trådlös överföring från nyckeln vid användning. Både 
cylindrar och hänglås är också konstruerade för att klara stränga miljökrav. Låsen finns med godkännande 
upp till klass 5 enligt SSF 1091. I relevanta fall är också låsen testade enligt brandskyddsnorm  
SS-EN1634-1:2014 + A1:2018.  

Unikt är också Swedlocks breda sortiment av dubbelfunktionslås, DUO-familjen, som medger användning 
av befintliga lås parallellt med Swedlocks digitala låssystem. Den befintliga cylindern som sitter i dörren 
flyttas enkelt över till DUO-behöret och kan användas precis som förut. I den digitala servicecylindern i 
DUO-behöret används den digitala nyckeln. 

Flera modeller av DUO-lås för 
olika dörrmiljöer.

DUO LÅS

Hänglås finns i alla storlekar och 
säkerhetsklasser. SSFN 014 från 
oklassat upp till klass 5. Finns 
med eller utan väderskydd upp 
till IP68.

HÄNGLÅS

Swedlock erbjuder flera lös-
ningar med förvaringsskåp och 
medicinskåp, samt en mängd 
olika nyckelförvaringsenheter.

SKÅP OCH NYCKELFÖRVARINGS-
ENHETER

Vanliga digitala låscylindrar 
finns i över 15 modeller.
Oklassade och klassade 
upp till klass 5. IP-klassning
upp till IP68.

LÅSCYLINDRAR



INTEGRATIONER OCH DATAÖVERFÖRING
Ett öppet standardiserat gränssnitt (API) möjliggör integration mot andra system, till exempel överföring av 
användare och loggar. Behörighetssystemet stödjer Single Sign-On, s.k. federerad  inloggning och överordnad 
personalhantering genom katalogtjänst t.ex. AD. Specialanpassningar kan göras i samarbete med kund.   

Det är givetvis möjligt att exportera och importera data i vanliga filformat som till exempel Excel. 

GEODATAFUNKTIONER
Alla lås i behörighetssystemet positioneras vid installationstillfället med hjälp av servicedelen i Swedlockappen. 
Denna positionering möjliggör flera olika funktioner. Låspositionen används bland annat i funktionen 
Smart Passage då SOS Alarm kan öppna låsen för räddningstjänst eller ambulans baserat på geografisk 
positionering av en olycka eller brand. Behörighet kan även styras från ruttoptimeringsprogram. Detta är en bra 
funktion för exempelvis renhållningsbolagen.

SMART PASSAGE – RÄDDNINGSTJÄNST – SOS ALARM
Swedlock Pro är integrerat mot SOS Alarm. Den geografiska positioneringen i låssystemet gör det möjligt för 
SOS Alarm att skapa tillfälliga behörigheter till lås i Swedlocks system, om Swedlocks kund avtalar detta med 
SOS Alarm eller med Swedlock. Funktionen kräver att räddningstjänsten i området är ansluten till tjänsten och att 
kundens lås är positionerade i systemet. Många räddningstjänster i Sverige är idag anslutna.

SWEDLOCK ALERT (PÅMINNELSEFUNKTION)
Tillsammans med Swedlockappen kan Swedlock Pro påminna nyckelanvändaren om att låsa ett hänglås efter 
insats. Ett unikt tillbehör till hänglåset och mobiltelefonens GPS-funktion ser tillsammans till att en push-notis 
påminner nyckelanvändaren om att utföra låsningen på korrekt plats.

Några smarta funktioner

Swedlock Alert är Swedlocks 
unika påminnelsefunktion för att 
säkerställa att hänglås är låst  
på rätt plats.



För vem har vi utvecklat Swedlock Pro?  

SAMHÄLLSKRITISK INFRASTRUKTUR
Till samhällskritisk infrastruktur räknar vi energi, vatten, fjärrvärme, stadsnät, telekom, väg, järnväg m.m.

Gemensamt för dessa är att de har en geografiskt spridd verksamhet, större och mindre anläggningar med 
varierande besöksfrekvens men som alla behöver skyddas mot obehörigt intrång.  Vem som behöver access 
kan också variera över tid. Det kan vara egna anställda men likaväl entreprenörer eller entreprenörers under- 
entreprenörer. Detta innebär ofta en enorm utmaning med hantering av nycklar och accesser. Man vill också 
kunna följa upp vem som besökt anläggningen vid en bestämd tidpunkt. 

Här kan Swedlock Pro skapa:
• Stora effektivitetsvinster i minskad nyckeladministration och minskade transportsträckor.
• Ökad tillgänglighet och samtidigt ökad säkerhet.
• Möjlighet att få tidsstämplade loggar på besöken, även på minsta anläggning/låspunkt.
• Ett minskat klimatavtryck genom minskade CO2 utsläpp.

Läs mer på www.swedlock.com eller kontakta oss direkt så kan vi tillsammans räkna ut hur mycket
just er organisation kan spara. 



HEMTJÄNST – RÄDDINGSTJÄNST - RENHÅLLNING
Gemensamt för många kommunala verksamheter är att de hanterar stora volymer av externa nyckar för 
att kunna utföra sina uppdrag.
 
• Inom omsorg såsom hemtjänst hanterar verksamheten inte sällan 1000-tals nycklar till omsorgstagares 
 dörrmiljöer såsom boendedörrar, portar, soprum, grindar och tvättstugor. 
• Renhållningsbolaget har stora utmaningar med alla nycklar som krävs för en väl fungerande insamling 
 i låsta miljörum.
• Räddningstjänsten behöver förvara, hantera och organisera stora antal nycklar för tillgång till larmobjekt.
 
Med godkända batterifria lås från Swedlock kan dessa verksamheter, på ett användarvänligt sätt, 
ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att:
 
• använda sina resurser mer effektivt
• öka säkerheten kring nyckelhanteringen
• förbättra beredskapen för nycklar vid kris
• skapa förutsättningar för samverkan    
 
Med Swedlocks koncept Nyckeln till Staden kan verksamheter samarbeta och dela på lås där de är i 
behov av tillgång till samma dörrmiljöer. Nyckeln till Staden införs i allt fler kommuner där samverkan 
kring digitala lås skapar stora synergieffekter.
 



SJUKHUS
Sjukhus har många dörrar och utrymmen som behöver skyddas med lås, och det är viktigt att access till 
exempelvis tekniska utrymmen kan begränsas till behörig personal. Därutöver finns det ingångar som 
sällan används i skalskyddet. Dörrarna till dessa ingångar är det också viktigt att ha full kontroll över. 
Vem som behöver access kan också variera över tid. Det kan vara egna anställda men likaväl entreprenörer 
eller entreprenörers underentreprenörer. Man vill också kunna följa upp vem som besökt anläggningen 
vid en bestämd tidpunkt.

Detta innebär ofta en mycket omfattande access och nyckelhantering, bland annat i stora och avancerade 
nyckelskåp.

Här kan Swedlock Pro skapa:
• Stora effektivitetsvinster i minskad nyckeladministration.
• Ökad tillgänglighet och samtidigt ökad säkerhet.
• Möjlighet att få tidsstämplade loggar på besöken i alla utrymmen/låspunkter.

Swedlocks låscylindrar kan självklart också användas på vilka dörrar eller låspunkter som helst i byggnaden.



Swedlock har utvecklat och levererat smarta låssystem
till samhällets aktörer sedan 2007. 

Vårt digitala låssystem ger samhällsviktiga verksam-
heter som hemtjänst, räddningstjänst, renhållning och 
infrastrukturbolag möjlighet att använda sina resurser 
mer effektivt, tryggt och säkert. 

Låssystemet lever upp till högt ställda krav på säkerhet, 
tillgänglighet, användbarhet samt sparar både tid och 
pengar.

Swedlocks huvudkontor med utveckling och produktion 
finns i Halmstad. 

Swedlock är certifierad låsanläggarfirma (SSF1040)

Swedlock AB - Korsvägen 31, 302 56 Halmstad - Tel 010-434 86 60 - info@swedlock.se - swedlock.se


