
SWEDLOCK PRO

DIGITALT LÅSSYSTEM

Smart håndtering av låser og nøkler 
Øker sikkerheten og effektiviserer virksomheten

Det finnes mange digitale låssystem, men bare ett



Swedlock Pro - et digitalt låssystem  

Dette er Swedlock Pro

Swedlock Pro er utviklet med kundens behov og ønsker i fokus. Flere nye funksjoner er integrert, og resultatet 
er et helt unikt skandinavisk og sikkert digitalt låssystem. Låssystemet løser utfordringene med tilgjengelighet, 
nøkler og sikkerhet innen eksempelvis samfunnskritisk infrastruktur, hjemmetjeneste, redningstjeneste, 
renovasjon og sykehus. 

Felles for disse virksomheter: 
• Omfattende håndtering av mekaniske nøkler 
• Risiko med håndtering og tap av nøkler som påvirker privatpersoner eller samfunnskritiske funksjoner
• Behov for å følge opp og rapportere hendelser, noe som ikke er mulig med mekaniske nøkler.

Med Swedlock Pro får virksomhetene en sikker digital nøkkelhåndtering til alle låspunkter, og kan anvende 
sine ressurser mer effektivt. Swedlocks digitale låssystem inneholder løsninger for alle låstyper, fra sylindere 
til hengelåser.

Sertifiserte og godkjente 
digitale låser.

DUO-LÅS, DUO-HENGELÅS, 
SYLINDERE OG HENGELÅS

Administrasjon med 
tilgangsstyring.

SWEDLOCK PRO
MANAGER

Overfører tilganger og logger.
Aktiverer nøkkel.

NØKKELOPPDATERER

Programmerbare.
Standard eller BT.

NØKLER



Swedlock Pro Manager styrer tilgangene

Administrasjonen av Swedlock PRO gjøres i det brukervennlige og webbaserte grensesnittet 
Swedlock Manager. De fleste weblesere støttes, som Google Chrome, Microsoft Edge og Firefox.

Administratorer logger inn i systemet med hjelp av brukernavn og passord. Sikkerheten kan 
forsterkes med en to-faktors innlogging eller felles innlogging, såkalt Single Sign-on (SSO).

SWEDLOCK PRO MANAGER 

• Ett moderne, brukervennlig og meget kraftfullt 
 administrasjonssystem.

• Sikker to-faktors godkjenning. 

• Støtte for felles innlogging (SSO). 

• Støtter kobling mot overordnet personalhåndtering 
 gjennom katalogtjenester som f.eks AD. 

•  Håndtere store mengder låser og nøkler, samt 
 komplekse strukturer og relasjoner. 

• Administratorer i flere tilgangsnivåer med støtte for
 eksterne utførere, partnere eller underentreprenører. 

• Håndterer logger på alle nivåer som låser, nøkler og 
 personer. 

• Høyeste sikkerhet for programvare og kommuni- 
 kasjon. 

• All data i systemet og all kommunikasjon mellom  
 låssystemets deler er kryptert i samsvar med 
 høyeste klasse i gjeldene standarder.

Swedlock Manager er fleksibelt og passer like 
bra til enklere organisasjonsstrukturer som til 
mer krevende sikkerhets- og tilgangsstrukturer 
med administrasjon i ulike hierarkistiske nivåer. 

Rapporter med forskjellig datainnhold som for 
eksempel logger, kan enkelt produseres og 
eksporteres i flere ulike filformat. 

Pro Managers dashboard viser status og infor- 
masjon om eksempelvis låser og nøkler. 

Grensesnittet kan også tilpasses med rapporter 
eller særskilte funksjoner etter kundens ønsker.
 



Swedlock Pro har blitt utviklet med kundens
behov og ønsker i fokus. Flere nye funksjoner
har blitt inkludert og resultatet er et digitalt
låssystem som er unikt på markedet.

Swedlock Pro-nøkkelen har et utbyttbart CR2032
litiumbatteri. Swedlock Pro-nøkkelen oppdateres
og aktiveres i den faste nøkkeloppdateringsenheten.  

Den nye Swedlock nøkkelen finnes i to versjoner, Swedlock Pro og Swedlock Pro BT.

Swedlock Pro BT-nøkkelen har samme grunnfunksjoner
som Swedlock Pro-nøkkelen, men har et oppladbart litium-
batteri. Nøkkelen lades gjennom et USB-C uttak. Swedlock
Pro BT kan også oppdateres via Bluetooth® ved hjelp av
Swedlocks mobilapp.

SWEDLOCK
PRO BT

Nøkler

SWEDLOCK
PRO



Nøkkeloppdateringsenhet

Aktiveringsenhet

OPPDATERING AV NØKKEL  
Nøkkelen må oppdateres mot PRO Manager i skytjenesten før bruk. Ved oppdateringen 
overføres de aktuelle tilgangene og øvrige innstillinger for nøkkelen. Ved oppdateringen 
overføres også nøkkelens lagrede loggfiler til PRO Manager. 

Oppdateringsenheten inneholder ingen lagret data, den er kun en link mellom nøkke-
lens minne og PRO Manager. Enheten er koblet til internett via LAN, og som tilbehør 
finnes også oppkoblingsmulighet via Wi-Fi og mobilnett. Tilgangene i nøkkelen opp-
dateres på noen sekunder. 

AKTIVERING AV NØKKEL 
Når tilgangene er overført må nøkkelen aktiveres for å kunne åpne en lås. Dette skjer 
med hjelp av en pinkode som tastes inn i en oppdateringsenhet, mobilapp eller akti-
veringsenhet. Funksjonen brukes for å gjøre nøkkelen aktiv i en forutbestemt tid og 
et forutbestemt antall ganger etter at den er oppdatert mot PRO Manager. Pinkoden 
er personlig for brukeren. Selv om enheten skulle mangle internettforbindelse eller 
strøm, kan den fremdeles brukes for å reaktivere nøkler som skal brukes. Nøkkelen 
får da samme tilganger som sist den ble brukt. 

DELTE NØKLER 
En gruppe av nøkkelbrukere kan dele på en eller flere nøkler via en såkalt nøkkelpool. 
Dette innebærer at brukerne ikke er avhengig av en personlig nøkkel. Hver nøkkel- 
bruker har i stedet sin egen individuelle PIN-kode som gjør det mulig å benytte en 
delt nøkkel. PIN koden sørger for at vedkommende får riktig tilgang.

Swedlock aktiveringsenhet er en unik og smart løsning om du vil øke sikkerheten 
ytterligere i systemet. Den batterifrie brikken brukes til å aktivere nøkkelens tilganger 
akkurat når den skal brukes, helt offline. 

Dette betyr at man kan ha veldig kort aktiv tid på nøkkelen, noe som øker sikkerheten 
mot misbruk ved tap av nøkkel. 

Nøkler med Bluetooth®-grensesnitt kan også oppdateres med 
hjelp av Swedlocks app for iPhone og Android. Appen inneholder 
samme funksjoner som oppdateringsenheten, men brukes også 
ved installasjon av nye låser og service. 

Swedlockappen



Nøkkeloppdatering og aktivering med app

Serviceappen

Nøkkelen parres med mobiltelefonen og kan siden oppdateres med tilganger via Bluetooth®. 
Den oppdaterte nøkkelen aktiveres med hjelp av en PIN-kode.

I servicedelen av appen kan man logge inn som installatør. Med hjelp av dette unike installasjonsverktøyet 
kan man enkelt legge til nye låser i Pro Manager. Appen brukes også til å geografisk posisjonere låsen med 
hjelp av GPS. Dette brukes når låsenes tilganger skal styres av dens geografiske posisjon, om for eksempel 
tjenesten ”Smart Passage” er lagt til i systemet. 

Låsmonteringen og dørmiljøet kan dokumenteres i appen med hjelp av tekstkommentarer og bilde.



Låser og sylinderer

Swedlocks digitale låssystem har markedets bredeste og mest fleksible sortiment av sylindere og 
låsprodukter, og kan derfor håndtere de dørmiljøer og låspunkter som finnes på markedet.
Systemet inneholder også hengelåser i alle ulike sikkerhetsklasser.

Sylindrene er batterifrie og strømforsynes gjennom en trådløs overføring fra nøkkelen ved bruk. Både 
sylindere og hengelåser er konstruert for å klare strenge miljøkrav. Låsene finnes med godkjenning 
opp til klasse 5 etter SSF 1091. I relevante tilfeller er låsene også testet etter brannvernstandard 
SS-EN1634-1:2014 +A1:2018.

Unikt er også Swedlocks brede sortiment av dobbelfunksjonslås, DUO-familien, som gjør at eksisterende 
mekaniske lås brukes parallelt med Swedlocks digitale låssystem. Den eksisterende låssylinderen som 
sitter i døren flyttes enkelt over til DUO-låsen og kan brukes akkurat som før. Den digitale nøkkelen brukes 
i den digitale servicesylinderen i DUO-låsen.

Flere modeller av DUO-lås finnes
for at Swedlocks PRO system
skal kunne brukes uansett 
dørmiljø.

DUO LÅS

Hengelås finnes i alle størrelser 
og  sikkerhetsklasser. SSFN 014 
fra uklasset opp til klasse 5. 
Finnes  med eller uten værbe-
skyttelse opp til IP68.

HENGELÅS

Swedlock tilbyr flere løsninger 
med oppbevaringsskap og
medisinskap, samt en mengde
ulike nøkkeloppbevaringsen-
heter.

SKAP OG NØKKELOPP- 
BEVARINGSENHETER

Vanlige digitale låssylindere
finnes i over 15 modeller.
Uklasset og klasset
opp til klasse 5. IP-klassing
opp til IP68.

LÅSSYLINDRE



INTEGRASJONER OG DATAOVERFØRING
Et åpent standardisert grensesnitt (API) muliggjør integrasjon mot andre system, som for eksempel til over-
føring av brukere og logger. PRO Manager støtter Single Sign-On felles innlogging og overordnet personalhånd-
tering gjennom katalogtjenester som for eksempel AD. Spesialtilpasninger kan gjøres i samarbeid med kunden.

Det er selvfølgelig også mulig å eksportere og importere data i vanlige filformat som for eksempel til Excel.

GEODATAFUNKSJONER
Alle låser i PRO Manager posisjoneres under installasjon ved hjelp av servicedelen i Swedlockappen.
Denne posisjoneringen muliggjør flere ulike funksjoner. For eksempel kan låsen vises i et kartbilde for både å 
forenkle administrasjon og gi overblikk over systemet. Låsposisjonen brukes blant annet i funksjonen Smart 
Passage da SOS Alarm kan åpne låsen for redningstjenesten eller ambulansetjenesten basert på geografisk 
posisjonering av en ulykke eller brann. Tilganger kan også styres fra et ruteoptimeringsprogram. Dette er en bra 
funksjon til for eksempel renovasjonsselskapene.

SMART PASSAGE – REDNINGSTJENESTE – SOS ALARM
Swedlock Pro er integrert mot SOS Alarm. Den geografiske posisjoneringen i låssystemet gjør det mulig for SOS 
Alarm å gi tilfeldige tilganger til låser i Swedlocks system, om Swedlocks kunder avtaler dette med SOS Alarm eller 
med Swedlock. Denne funksjon krever at redningstjenesten i området er tilsluttet tjenesten og at kundens låser er 
posisjonert i systemet. Mange redningstjenester i Sverige er i dag tilsluttet.

SWEDLOCK ALERT (PÅMINNELSEFUNKSJON)
Sammen med Swedlock appen kan Swedlock PRO påminne nøkkelbrukeren om å låse en hengelås etter et opp-
drag. Swedlock Alert er et tilbehør til hengelåsen og mobiltelefonens GPS funksjon og sikrer at låsen er låst på 
riktig sted. Om ikke låsen er låst på riktig plass, så får man via mobilappen et pushvarsel som melder om dette 
til montøren.

Noen smarte funksjoner

Swedlock Alert er Swedlocks
unike påminnelsesfunksjon for
å sikre at hengelåsen er låst
på rett plass.



For hvem har vi utviklet Swedlock Pro?  

SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR
Med samfunnskritisk infrastruktur regner vi energi, vann, fjernvarme, fibernett, telekom, vei, jernbane m.m.

Felles for alle disse er at de har en geografisk spredt virksomhet, større og mindre lokasjoner med
varierende besøksfrekvens, men som alle behøver å beskyttes mot uautorisert adgang. Hvem som behøver 
tilgang kan også variere over tid. Det kan være egne ansatte, men også entreprenører eller entreprenørers 
underentreprenører. Dette innebærer ofte en enorm utfordring med håndtering av nøkler og tilganger. 
Man vil også kunne følge opp hvem som har besøkt anlegget ved et bestemt tidspunkt.

Her kan Swedlock Pro skape:
• Store effektivitetsgevinster med mindre nøkkeladministrasjon og mindre kjøring
• Økt tilgjengelighet og samtidig økt sikkerhet
• Mulighet til å få tidsangitte logger på besøk, selv på minste lokasjon/låspunkt
• Et forminsket klimatavtrykk gjennom mindre CO2 utslipp.

Les mer på www.swedlock.com eller kontakt oss direkte, så kan vi sammen regne ut hvor mye
akkurat din organisasjon kan spare.



HJEMMETJENESTE – REDNINGSTJENESTE - RENOVASJON
Felles for mange kommunale virksomheter er at de håndterer store volum med eksterne nøkler for 
å kunne utføre sine oppdrag.

• Innen hjemmetjeneste håndterer virksomheten ikke sjelden 1000-talls nøkler til omsorgsmottakeres 
 dørmiljøer som beboerdører, hovedinnganger, søppelrom m.m. 
• Renovasjonsselskapene har store utfordringer med alle nøkler som kreves for en vel fungerende 
 innsamling i låste miljørom 
• Redningstjenesten må oppbevare, håndtere og organisere stort antall nøkler for tilgang til alarmobjekter 

Med godkjente batterifrie låser fra Swedlock kan disse virksomhetene, på en brukervennlig måte,  
dra nytte av digitaliseringens muligheter for å:

• bruke sine ressurser mer effektivt
• øke sikkerheten rundt nøkkelhåndtering
• forbedre beredskapen for nøkler ved en krise
• skape forutsetninger for samarbeid    

Med Swedlocks konsept Nøkkelen til Byen™ kan virksomheter samarbeide og dele på låser hvor det er 
behov for tilgang til samme dørmiljøer. Nøkkelen Til Byen™ innføres allerede i flere kommuner hvor 
samarbeid om digitale låser skaper store synergieffekter.

 



SYKEHUS
Sykehus har mange dører og rom som må beskyttes med lås, og det er viktig at tilgang til for 
eksempel tekniske rom kan begrenses til rett personell. I tillegg finnes det innganger som sjelden
brukes i skallsikringen. Dørene til disse inngangene er det også viktig å ha full kontroll over.
Hvem som skal ha tilgang kan også variere over tid. Det kan være egne ansatte, men også entreprenører
eller entreprenørers underentreprenører. Man vil også kunne følge med hvem som har besøkt stedet ved
et bestemt tidspunkt.

Dette innebærer ofte en omfattende tilgangs- og nøkkelhåndtering, blant annet i store og avanserte
nøkkelskap.

Her kan Swedlock Pro skape:
• Store effektivitetsgevinster med mindre nøkkeladministrasjon
• Økt tilgjengelighet og samtidig økt sikkerhet
• Loggføring av alle besøk i alle låser

Swedlocks låssylindere kan selvsagt også brukes på samtlige dører eller låspunkter hvor som helst 
i bygningen.



Swedlock har utviklet og levert smarte låssystem
til samfunnets aktører siden 2007.

Vårt digitale låssystem gir samfunnskritiske virksom-
heter som infrastrukturselskap, hjemmetjeneste, 
redningstjeneste og renovasjonsselskap mulighet til 
å bruke sine ressurser mer effektivt.

 Låssystemet lever opp til høyeste krav på sikkerhet,
tilgjengelighet, brukervennlighet og sparer både tid 
og penger.

Swedlocks hovedkontor med utvikling og produksjon
finnes i Halmstad.

Swedlock er et sertifisert låssmedfirma (SSF1040)

Swedlock Norge AS - Eikeskogvegen 22, 5570 Aksdal - norge@swedlock.com - https://swedlock.com/no/


