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Alleato Access är ett smart, säkert

och tidssparande system som

ger snabb och enkel nyckel-

hantering. Det enda som

behövs är ett nyckelkort och

en kortläsare. Med Alleato

Access kan behörighet till dörrar,

medicinskåp eller datorer enkelt

läggas in eller tas bort med högsta

tänkbara säkerhet.

Till skillnad från många kon-

kurrenter erbjuder Alleato mer än

bara installation av produkter. 

Vi skräddarsyr helhetslösningar

efter dina behov och jobbar sida

vid sida med dig som kund från

Ett nyckelkort för snabb och
enkel nyckelhantering

analys, förändringsarbete, installa-

tion till utbildning och support.

För personalen innebär Alleato

Access att de snabbare kan hjälpa

den boende vid en eventuell 

nödsituation. Nyckelkortet  betyder

också att t.ex. natt- och hemtjänst-

personalen slipper gå omkring

med stora nyckelknippor.

För den boende underlättar

Alleato Access öppnandet av dör-

rar, som kan vara ett problem för

många gamla. Det räcker att lägga

nyckelkortet på kortläsaren för att

låsa upp, och innanför dörren kan

man placera en lika användarvänlig

låsknapp. För de boendes trygghet

fungerar personalens nyckelkort

bara under arbetspasset och i nöd-

situationer. De har endast tillträde

till den boendes lägenhet under

begränsad tid.

Sekretess och behörighet| Alleato

Access är ett säkert system som

behandlar information med största

sekretess. För att få tillgång till

journaler eller annan sekretess-

belagd information måste använ-

daren visa sin behörighet genom

att placera nyckelkortet på en kort-

läsare vid datorn.

Med Alleato Access ger den

som är personalansvarig vårdperso-

nalen behörighet till den boendes

lägenhet under arbetspasset. Det

är enkelt att snabbt och säkert att

ge någon behörighet, vilket är en

stor fördel när t.ex. extrapersonal

kallas in. Det är också lika smidigt

att ta bort eller förändra behörig-

het. 

Det är möjligt att trycka

nyckelkortet som ett företagskort,

där foto och behörighetsinforma-

tionen är synlig. Det ökar säker-

heten inom enheten och för den

boende som alltid vet vem som

kommer på besök. Användaren

kan vid behov styrka sin identitet

genom att signera tillträdet med en

personlig kod.

Kortläsare| Utanför varje dörr 

placeras en kortläsare kopplat till

ett automatiskt lås. För att öppna

placerar användaren sitt personliga

nyckelkort på läsaren. Dörren

öppnas automatiskt efter önskat

antal sekunder för att ge den

boende möjlighet att avböja

besök. Alleato Access kan kopplas

samman med t.ex. brandlarm eller

andra larm som ingår i Alleato

Trygghet.

Nyckelkort| Ett nyckelkort för all

access har en rad fördelar. Nyckel-

korten är också till stor hjälp för

natt- och hemtjänstpersonal, som

slipper bära på stora nyckel-

knippor. Med kortet kan använda-

ren komma in i alla lokaler och

utrymmen dit han eller hon givits

behörighet.

Varje nyckelkort är individuellt

och kan tas fram permanent för

personalen och den boende, eller

ges till exempelvis hantverkare för

tillfälligt bruk.
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Medicinskåp|Kortläsare och nyck-

elkort fungerar lika bra på ett

medicinskåp som vid en dörr. Det

ger inte bara lättare användning

utan också bättre kontroll och

säkerhet. Alleato Access registrerar

vem som varit inne och vilken tid.

Enkelt för personalen 

– säkert för den boende

När vårdpersonalen kommer

hem till den boende och lägger

sitt kort på kortläsaren kontrol-

leras behörigheten samtidigt som

namn och tidpunkt registreras.

Den boende får en signal och

har möjlighet att själv öppna

dörren eller förbereda sig för

besöket. Efter en viss tid öppnas

dörren automatiskt och persona-

len kan komma in i lägenheten.

Kortläsare 
till dator

Nyckelkort

Kortläsare

• Service gateway

• Service gateway

• PC för logg och kö
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r e s p e k t  • e n k e l h e t  • p a s s i o n

Alleato AB, Box 47640, SE-117 94 Stockholm

Besöksadress: Årstaängsvägen 24

Tel: 08-709 81 00  Fax: 08-709 81 02

E-post: info@alleato.se  Web: www.alleato.se

ALLEATO|Information är ett

snabbt, effektivt och mycket

enkelt system som tillgodoser

informationsbehovet hos såväl

boende och anhöriga som 

personalen.

ALLEATO|Trygghet omfattar

flera olika manuella och

automatiska larm som knyts

samman i ett användarvänligt

system. Alleato trygghet ger ett

tryggare och säkrare boende.

Teknik är bara möjliggöraren,
nyckeln är förändring

Med hjälp av den senaste tekniken

erbjuder Alleato ett antal tjänster

inom områden som trygghet,

säkerhet och hälsa. Alleatos mission

är att ge alla människor – oavsett

ålder, sjukdom eller fysiska förut-

sättningar – möjlighet att tryggt 

bo kvar i sina invanda miljöer. Ett

bättre liv helt enkelt.

Alleato har utvecklat ett hel-

hetskoncept där alla funktioner

integreras i ett enkelt och användar-

vänligt system. Vi jobbar sida vid

sida med dig som kund i hela 

förändringsarbetet, från behovs-

analys och installation till utbild-

ning och uppföljning. Tillsammans

har vi möjlighet att skapa bättre

förutsättningar för tryggare, säkrare

och mer kostnadseffektiv omsorg.

Många av Alleatos tjänster finns

redan idag. Men vår kunskap om

individens behov och de tekniska

förutsättningar som finns ger oss

möjlighet att skapa unika trygg-

hetslösningar för t.ex. äldre- och

handikappboende.

Fler omsorgstimmar för pengarna 

Alleato ägs av Ericsson, Skandia

och Huddinge Universitetssjukhus.

Som ett humanteknologiskt företag

arbetar vi fram lösningar som möjlig-

gör fler omsorgstimmar för peng-

arna, mer tid för varje vårdtagare,

ett tryggare boende, bättre arbets-

miljö för vård- och omsorgspersonal

samt bättre information till anhöriga.

Alleatos mål är att våra lösningar

aldrig får inkräkta på den personliga

integriteten.
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