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SMARTA LÅS OCH NYCKLAR



“Sedan vi införde Swedlocks digitala låssystem 
behöver vi inte längre hantera stora mängder 
nycklar. Vi kan nu använda våra resurser mer 
effektivt, samtidigt som vi kvalitetssäkrar våra 
besök. Genom systemets loggningsfunktion 
ökar vi dessutom tryggheten för både brukare 
och personal - vi kan enkelt se vilka lås som 
öppnats, både när och av vem.

Vi ser också goda möjligheter att utveckla 
samarbetet med räddningstjänst och andra 
kommunala aktörer. Då kan vi dela behörig-
heter i samma system vilket bidrar till bättre 
och snabbare service för flera samhällsviktiga 
funktioner.”

Birgitta Lomander Johansson,
IT-utvecklingschef
Socialförvaltningen i Falkenbergs kommun

Nyckelhanteringen är en stor utmaning inom äldreomsorg och hemtjänst. Många kommuner väljer att ta tillvara 
på digitaliseringens möjligheter genom införande av digital nyckelhantering. 

Med Swedlock kan kommunen använda resurser mer effektivt och samtidigt skapa en säker hantering av nycklar.

Swedlock - smarta lås och nycklar

SMART
Swedlocks digitala lås är batterifria och behöver inget 
underhåll. Låsen monteras utan åverkan och kräver 
varken elinstallation eller batteribyten.

Personalen använder en och samma digitala nyckel 
till samtliga lås. Nycklarna är aktiva under arbets- 
passet och slutar automatiskt fungera när det är slut. 
Detta skapar trygghet för personal, brukare och 
ansvariga.

SNABBT
Vid arbetspassets början aktiverar personalen sina 
nycklar i Swedlocks nyckeluppdaterare och rätt 
behörigheter laddas ner. Nyckeln kommer exempelvis 
fungera i brukarens dörr, entréporten, soprumsdörren 
och medicinskåpet. Låsöppningarna går lika snabbt 
som med en vanlig nyckel.



Smidigt och tryggt vid hembesök.
En enda nyckellösning till stadens hemtjänst.

SÄKERT
Fastighetsägare och boende förutsätter att äldreom-
sorgen väljer en låslösning som uppfyller grundläg-
gande stöld- och brandskyddsnormer. Swedlocks lås 
är godkända och certifierade enligt SSF 3522 samt 
brandskyddsnormen EN 1634-1:2014.

Nyckeluppdateringsenheten håller systemet säkert 
även när det stormar eller är kris. Vid avbrott av inter-
netförbindelse kan den digitala nyckeln alltid aktiveras 
i offlineläge.

Till och med vid strömavbrott fungerar nyckeluppdate-
raren och den drivs då av den digitala nyckeln. Perso-
nalen aktiverar sina nycklar precis som vanligt inför 
arbetspasset och kan öppna låsen på fältet, komplett 
med loggar men helt utan krav på nät och uppkoppling.

Swedlock erbjuder även en liten smidig aktiveringsdosa 
som kan användas ute på fältet. Den digitala nyckeln 
aktiveras på ett enkelt och säkert sätt med PIN-kod. 
Aktiveringsdosan är helt batterifri och kräver ingen 
uppkoppling.

SMIDIGT
Swedlock erbjuder det helt unika Duo-låset som behål-
ler existerande låscylinder så att de befintliga nycklar-
na fungerar precis som tidigare. De boende och deras 
anhöriga använder det vanliga låset och personalen 
det digitala. Duo-låsen är enkla att montera på boen-
dedörrar, entréportar, soprum och tvättstugor. Låsen 
kräver ingen elinstallation och monteras utan åverkan 
på dörren, vilket avsevärt underlättar samverkan med 
fastighetsägare.

I sortimentet finns låscylindrar av standardmodeller 
som passar alla befintliga lås och dörrar, men också 
smarta nyckelgömmor, hänglås och cylindrar för era 
befintliga medicinskåp, läkemedelsvagnar, bommar 
och grindar. Med Swedlock löser ni enkelt alla lås.

De digitala nycklarna är försedda med ett standard-
batteri och klarar 1000-tals öppningar. Nyckeln
meddelar med signal i god tid innan det är dags för
ett enkelt batteribyte.



Digitala medicinskåp med logg

Att digitalt kunna styra behörigheter - logga både 
öppningar och försök till öppningar - i medicinskåp, 
kylskåp, läkemedelsvagnar och läkemedelsförråd blir 
allt viktigare. Swedlock gör detta enkelt.

Swedlock erbjuder kompletta medicinskåp i flertalet 
storlekar, men även digitala utbytescylindrar som pas-
sar era befintliga medicinskåp, läkemedelsvagnar och 
läkemedelsförråd. Utöver detta finns digitala hänglås 
till kylskåp för kylda läkemedel.

Med smart skåp-i-skåp-lösning kan du dessutom ha 
olika behörighetsnivåer för olika läkemedel.

Personalen använder samma digitala nyckel till samtli-
ga typer av läkemedelsförvaring, komplett med digital 
behörighetsstyrning och logg.

Swedlock har utvecklat och levererat smarta låssystem 
till samhällets aktörer sedan 2007. Vår digitala plattform 
ger samhällsviktiga verksamheter som hemtjänst, rädd-
ningstjänst, infrastrukturbolag och renhållningsbolag en 
och samma smarta nyckel till stadens alla funktioner. 

Vi kallar konceptet för Nyckeln till Staden. Det är en 
lösning som lever upp till högt ställda krav på säkerhet, 
tillgänglighet, användbarhet och spa rar både tid och pengar.

Swedlocks huvudkontor med utveckling och produktion 
finns i Halmstad.

Swedlock är certifierad låsanläggarfirma (SSF1040) med 
certifierade låsmästare och egna installatörer.
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