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INFORMATIONSTAVLOR

Den nya versionen av PASSAD är inte bara försedd med
ett helt nytt gränssnitt utan vi har även arbetat in en hel del
förbättringar för användaren.
Några funktioner som kan nämnas är:

Vi genomför i skrivande stund ett projekt avseende
informationstavlor tillsammans med Gavlegårdarna.

•Möjlighet att kopiera information från en befintlig tagg eller
en mall när man skapar en ny tagg.
•Möjlighet att flytta taggar mellan personal eller hyresgäster
•Nya rapporter, bl.a för att lista samtliga taggar (inklusive
behörigheter) som tillhör en organisation/företag

Det är nu möjligt att i Passad låta förvaltare/områdesvärdar hantera
de informationstavlor de har i sitt bestånd på ett enkelt sätt.
Trapphusförteckning hålls hela tiden aktuell genom integration med
fastighetssystemet och tillfälliga meddelanden lägger den ansvarige
förvaltaren upp via Passad. De fysiska informationstavlorna kan
antingen vara en del av passagesystemen (sk. bokningstavlor) eller
helt fristående informationstavlor med koppling direkt mot Passad.

•Gemensam sida för hantering av taggar för personal och
hyresgäster

PASSAD ÄR NU INTEGRERAT MED SALTO

TVÄTTSTUGEBOKNING

Salto är ett RFID baserat trådlöst passersystem för
anläggningar med höga krav, från det mindre kontoret
till den världsomspännande organisationen med många
verksamhetsställen. Det har en unik kombination av on- och
off-line läsare, med distribuerad intelligens och ”data on
card” teknik

Vi har tillsammans med Lulebo nu integrerat ARX och RCO/
Electrolux i modulen för tvättstugebokning.

-Korten bär med sig rättigheter, logghändelser, ”svartlista”
och batteristatus
http://www.evvasalto.se/
EvvaSalto Access
08-555 982 00
sverige@evvasalto.se

Integreringen är helt i enlighet SABOs BOIT-standard för
bokning.
Det är nu möjligt att låta hyresgästen ha en enhetlig vy för
alla sina bokningar, oavsett om bokningsobjekten finns i ARX,
Electrolux, Aptus eller QT.

VAD
ÄR PASSAD?
UTVECKLAT
AV WSP
PASSAD är ett system utvecklat av WSP där man via
ett enkelt användargränssnitt administrerar passagekontrollsystemens elektroniska nycklar.
PASSAD ger dig möjligheten att nyttja konkurrensens
fördelar men ändå administrera elektroniska nycklar
och behörigheter med enkelhet.
Konkurrens mellan systemleverantörer leder till rätt
proukter till rätt pris.
PASSAD kan administrera flertalet parallella system
från olika leverantörer.

VISBY LÅS OCH NYCKEL
VÄLJER PASSAD
Visby Lås och Nyckel har driftsatt modulen
för nyckelutlåning i PASSAD och hanterar idag
utlåningen av nycklar på ett enkelt och säkert sätt.
Huvudkunden gällande nyckelutlåning är
Gotlandshem, men även utlåning av nycklar åt andra
kunder kan hanteras parallellt i Passad.
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