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nemlock – nem og sikker adgangskontrol for enhver 

Hvis der er behov for, at mange personer har 
adgang til samme lokalitet på forskellige tidspunk-
ter, så er nemlock en nem og sikker løsning. 

Hvis du har ansvar for adgangskontrol i en virk-
somhed eller udlejer en ferielejlighed, ved du, 
hvor besværligt det kan være at holde styr på, 
hvem der har adgang til hvad, hvornår.

- Kan du nikke genkendende til denne problemstil-
ling, er nemlock løsningen for dig

Hvad er nemlock?

nemlock er et cloud-baseret sikkerhedssystem, der 
bygger på de samme sikkerhedsstandarder, som 
bruges til militæret og indenfor bankverdenen.

Hvad skal der til for at bruge nemlock?

Forudsætningerne for at anvende systemet er 
yderst begrænsede: De døre, som skal betjenes, 
skal have en elektronisk lås, og brugerne skal have 
en smartphone med internetadgang.

Du behøver ikke bekymre dig om en nøgle, der er 
bortkommet eller ikke er blevet leveret tilbage – i 
nemlocks administationsmodul kan man enten 
angive en tidsperiode for, hvornår en smartphone 
eller tag skal kunne åben en dør eller afmelde 
denne, som bortkommet eller udløbet.

Nemlock er således den ideelle løsning, hvis du 
har en airbnb ferielejlighed, eller hvis du er an-
svarlig for en virksomhed med flere lokaliteter el-
ler flere brugere, hvis adgang afhænger af ugedag 
og klokkeslæt.

Hvordan virker nemlock?

Som nemlock-administrator kan du i administra-
tionsmodulet oprette en bruger. Når en bruger ved 
hjælp af sin smartphone identificerer sig overfor 
en nemlock-enhed, kontakter denne administra-
tionsmodulet, som kontrollerer, om brugeren må 
få adgang. Hvis brugeren godkendes, sendes et sig-
nal til døren som så kan åbnes. Handlingen tager 
kun et øjeblik.

nemlock giver dig mulighed for:

- at administrere et ubegrænset antal låse og 
brugere
- at give brugere adgang til faciliteter ved hjælp af 
smartphones, keypads eller lignende
- at koble nemlock sammen med  et eksisterende 
system
- at samkøre nemlocks administrationsmodul med 
eksisterende databaser
- brugertilpasning efter ønske
- at starte i det små og udbyg installationen efter 
behov

nemlock  er en ”value for money” løsning - lad os 
gøre det nemt for dig.

Hvis du vil vide mere, så kontakt os på: 

info@nemlock.dk

”Alt skal gøres så simpelt som muligt, men ikke mere simpelt end det”

Albert Einstein


