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 PHONIRO LOCK
Nyckelfri hemtjänst

DIGITAL NYCKLEHANTERING

Nyckelfri hemtjänst
Den dagliga hanteringen av nycklar är ett stort och kostsamt problem inom hemtjänsten.  
För att kunna tillhandahålla hemtjänst behövs ofta flera nycklar till varje lägenhet eller 
hus, nycklar som kan tappas bort, kopieras eller helt enkelt inte är i händerna på rätt 
person i en nödsituation.

Undersökningar visar att mer än 10 procent av hemtjänstens tid läggs på att hantera 
nycklar. Denna hantering innebär bland annat administration av nycklar, att vänta på 
kollegor för att få rätt nyckel samt extra restid. 

PHONIRO LOCK  - Nya generationen digitala lås som passar alla dörrar
Med den digitala låslösningen Phoniro Lock kan den vanliga nyckeln ersättas med 
en digital nyckel i personalens mobiltelefon och en låsenhet på insidan av brukarens 
ytterdörr. Lösningen administreras och följs upp via det administrativa it-systemet 
Phoniro Care.

Med Phoniro Lock blir det enkelt för hemtjänsten att säkerställa att de alltid har rätt 
nycklar med sig. Administration och restid minskar samtidigt som kvaliteten ökar. 
Det kanske är därför som Phoniros låsenhet redan finns installerad i mer än 100.000 
nordiska hem.

Funktionalitet
Phoniro Lock  monteras enkelt på insidan av brukarens ytterdörr över det befintliga 
vredet. Brukaren samt anhöriga kan även i fortsättningen använda sina nycklar. 
 
Monteringen görs snabbt och enkelt samt utan åverkan på dörr eller dörrkarm. Lås- 
enheten är bakåtkompatibel med tidigare generation låsenheter. Enheten påverkar inte 
boendets skalskydd varför hemförsäkringen gäller som tidigare.

Phoniro Lock passar alla låstyper, vilket är en förutsättning för att enheten enkelt ska 
kunna flyttas från en dörr till annan, om behovet förändras. Därav behövs ingen större 
lagerhållning av olika låsenheter.

All kommunikation mellan låsenheten och personalens mobiltelefon sker via Bluetooth 
Low Energy (BLE). 

I KORTHET

• Tyst och snabb låsöppning

• Stöd för Windows, Android och iOS 

• Påverkar inte boendets skalskydd

• Ingen åverkan på lås, dörr eller dörrkarm

• Enkel installation, befintlig vred- 
 medbringare kan alltid användas

• Halverad strömförbrukning

• Enkelt kontrollera batteristatus via låsenhet,
 mobilapp eller webbgränssnitt

Kontakta oss för mer information:
kontakt@phoniro.se

Teknisk data
Strömförsörjning  7,2 Volt Lithium batteri
Vikt 1 145 g med batteri
Storlek  182 x 58 x 28 mm
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Låset är batteridrivet och kräver ingen kabeldragning. Batteristatus kontrolleras enkelt 
direkt på låsenheten såväl som i mobilappen och i det administrativa gränssnittet. 

Systemet stödjer operativsystemen Windows, Android och iOS.

Tryggt och säkert
Behörigheter i systemet bestäms i Phoniro Care via dess webbgränssnitt och de digitala 
nycklarna uppdateras online och överförs automatiskt till mobiltelefonerna.

För att uppnå högsta tillgänglighet fungerar systemet även helt offline, vilket innebär att 
oavsett om användaren har täckning eller ej så fungerar alltid mobiltelefonen som en 
digital nyckel.

Hemtjänstpersonalen loggar in i mobiltelefonen med ett personligt användarnamn och 
lösenord för att få rätt behörighet. Samma mobiltelefon kan därför användas av olika 
personal under olika arbetspass. Systemet registrerar också vem i personalen som låste/
låste upp hos vilken brukare samt när. För högsta säkerhet fungerar systemet självklart 
även helt offline.

Phoniros lösning för digital nyckelhantering i hemtjänsten uppfyller normen SSF 1075 
”Distribution, lagring och användning av digitala nycklar”. 

Phoniro Care som plattform uppfyller också alla krav för säker hantering av personupp-
gifter enligt gällande lagkrav, t.ex. dataskyddsreformen (GDPR).

Säker läkemedelshantering med nyckelfria medicinskåp
Phoniro Care erbjuder även nyckelfria medicinskåp som hanteras på samma sätt ovan. 
Detta gör att personal med rätt behörighet kan låsa upp brukarens medicinskåp med 
mobiltelefonen. Lösningen erbjuder också spårbarhet av vem som öppnat samt vid 
vilken tidpunkt vilket är viktigt för att t.ex. motverka läkemedelsstölder. Se separat 
produktblad för mer information.
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