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- Kortleveranser og administrasjon
Hvor lenge ventet du sist på adgangskort til en nyansatt? Bruker du mye tid på administrasjon av
kortbestillinger for egen virksomhet og-/eller leietagere? Har du full kontroll på kortadministrasjon? Alle disse
utfordringene finnes det en enkel løsning på, Stanley Security kan håndtere dette rimelig og effektivt for deg.

Sikkert og med full kontroll
Vi betjener og administrerer kortleseranlegget for deg. Vi er alltid tilstede hver dag
med profesjonelle kundekonsulenter som administrerer anlegget ditt på en sikker
måte. Glem egen tilstedeværelse, sykdom og fravær på eget personell. Har du
flere leietakere så overlat jobben til oss. Vi tar dialogen med en til to kontaktpersoner hos hver leietaker i bygget. De bestiller nye kort og endringer direkte til
oss for kortlesere til egne lokaler og fellesareal. Du blir ikke førstemann, vi
administrer i dag over 140 000 kortbrukere hos forskjellige kunder. Alle bestillinger
og endringer skjer via en sikker portalløsning. Da er vi sikre på at ingen andre kan
”bestille” uautorisert tilgang til bygget.

Hurtig leveranse med alle typer kort
I tillegg til produksjon og levering av ID- og adgangskort leverer vi rådgivning rundt
korthåndtering og besøksrutiner. Vi trykker besøkskort, medlemskort, visittkort,
eventkort – nær sagt alt som kan trykkes på plast. I tillegg har vi et stort utvalg av
kortholdere og snorer – med og uten firmalogo, jojoer og annen kortrekvisita. Vi har
kort leveringstid, fra 3 til 5 dager inkludert postgang på nye adgangskort med bilde.
I tillegg utstyrer vi alle kunder med lånekort som oppbevares lokalt. Disse er ikke
aktive før dere gir oss beskjed. Dermed kan en ny ansatt, en leietaker eller
håndverker umiddelbart får adgangskort til bygget hvis man ikke fikk bestilt dette
på forhånd.
Konkret innhold i tjenesten kan du lese mer om side 2.

Mer informasjon:

www.stanleysecurity.no

- salg@sbdinc.com

- Tlf: 05010

I korte trekk:
• Vi tar oss av alt, fra
design til ferdig trykket,
kodet og aktivert kort
• Vi tar oss av den daglige
administrasjonen
• Vi leverer alle typer
adgangskort, ID kort med
tilhørende kortmateriell
• Enkel bestilling via sikker
webportal
• Dere styrer hvem som kan
bestille nye kort
• Bestilling og aktivering av
kort i samme operasjon
• Kort kan bestilles overalt
med internett tilgang
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Stanley Security sikkerhetssenter kan håndtere all administrasjon av ditt kortleseranlegg og samtidig
levere adgangskort, ID kort med bilde, kortholdere og snorer. Dere gir oss beskjed når endringer ønskes
via en sikker portalløsning. Da er vi sikre på ingen andre kan ”bestille” uautorisert tilgang til deres bygg.

Følgende tjenester tilbys:
eAccess Kortproduksjon

eAccess Rapport

• Produksjon av personaliserte adgangskort / ID-kort
• Kortdesign utført av eksternt designbyrå
• Bestilling og administrasjon via WebID

• Rapport tilsendt kvartalsvis
• Inntil 4 ekstra rapporter på tilganger og passeringer
pr år, på forespørsel
• Excel basert rapport med filtreringsfunksjonalitet
• Danner grunnlag for kontinuerlig vask av database

eAccess Admin
• Administrasjon av brukere og tilganger
• Tidsstyring av dører
• Online håndtering av endringer via WebID
• 4 logger pr år, på forespørsel
• Backup av oppsett og brukerdata ved sentral
serverløsning

Mer informasjon:

www.stanleysecurity.no

- salg@sbdinc.com

- Tlf: 05010

