VARAUSVANKKURI

VARAA – MAKSA
KULJE JA KÄYTÄ

www.lukkoluket.fi

VARAUSVANKKURI By: Megaflex on
joustava ja kustannustehokas ratkaisu
helpottamaan kiinteistön toimintoja,
nostamaan tilojen käyttöasteita ja
seuraamaan tuottavuutta.

Asunto- ja
Kiinteistöyhtiöiden
tilahallinnan uusi aika
VARAUSVANKKURI By: Megaflex on nykyaikainen palveluratkaisu, jolla helpotat ihmisten kulkua ja yksittäisten tilojen käyttöä
kiinteistössä - tai halutessanne kokonaisvaltaisesti.
Palvelu koostuu kahdesta erillisestä perustuotteesta, joista
ensimmäinen mahdollistaa mobiilipuhelimella pääsyn kiinteistöntiloihin ja toinen etähallittavan tila- tai laitekohtaisen
varauskalenterin.
- Verkkomaksu- ja laskutapahtumat varauksille
- Tapahtuma perusteisen pääsyoikeuden - kalenterivarauksen ajankohtana – mobiilisti ja turvallisesti.
VARAUSVANKKURI By: Megaflex on joustava ja kustannustehokas
ratkaisu helpottamaan kiinteistön toimintoja, nostamaan tilojen käyttöasteita ja seuraamaan tuottavuutta.

P ORTTISHERIFFI

VARAUSVANKKURI

PORTTISHERIFFI

VARAUSVANKKURI

• Käyttäjän matkapuhelin toimii kulkutunnisteena

• Asiakaskohtainen DigitalBooker- varauskalenteri varausten tekemiseen ja hallinnointiin.

• Kulkuoikeuksien myöntäminen ja tapahtumalokit
selainpohjaista Megaflex -kulunhallintaohjelmistoa
käyttäen.

• VismaPay verkkomaksutapahtumat
• Käyttäjälle toimitetaan varausajankohtana toimiva kulkutunniste
• Kulkutapahtumien seuranta ja mahdolliset etäavaukset
selainpohjaista Megaflex -kulunhallintaohjelmistoa käyttäen.

Varausvankkuri ja
Porttisheriffi
Palvelun toimittaa kokonaisuudessaan LUKKOLUKET Oy - helposti ja vaivattomasti - yhdeltä toimittajalta yhdellä kuukausimaksulla ja valmiiksi kokonaisuudeksi teidän tarpeisiin räätälöidyllä paketilla, ilman yllättäviä kustannuksia.
Palvelutuotteemme käyttää korkean turvallisuus tason kotimaisia palvelimia ja hallintaohjelmistoja, joten kiinteistönne tilojen
pääsynhallinta voidaan halutessanne laajentaa koko kiinteistön
kattavaksi Megaflex-kulunvalvonnaksi - helposti ja luonnollisesti
- yhtä hallintaohjelmistoa ja palveluntuottajaa käyttäen.
Palvelu sisältää DigitalBooker varauskalenterin ja VismaPay verkko-

maksut, turvallisesti kaikilla tarvittavilla maksutavoilla.

Kaupungilla on
uusi ”SHERIFFI”
Jyväskylä
Tampere
Hämeenlinna
Järvenpää

Visma Megaflex Oy
Palvelutuotteen ensimmäinen apulaissheriffi on
ohjelmistoyhtiö Visma:n kulunvalvonnan raskaansarjan
ammattilainen, jonka laadukkaat laitteistot ja korkeatasoinen
ja tietoturvallinen SaaS-palvelun palvelinympäristö ja
hallintaohjelmisto, mahdollistaa tietoturvallisen ja luotettavan
kulkutapahtumien tuottamisen ja laitteistojen ohjaamisen

Lukitus- ja
turvallisuusalan
ammattilainen
LUKKOLUKET OY

kiinteistöissä Megaflex-kulunhallinnalla ja Greenboxoviohjaimilla.

Lukkoluket on olemassa asiakkaita varten ja palvelee yli
60 lukitus- ja turvallisuusalan ammattilaisen voimin keskisuomessa, Pirkanmaalla, Hämeessä sekä Uudellamaalla.

Visma Passeli Oy

Yhdessä rakentamassa
toimivampaa arkea
Lähtisikö uusi ”SHERIFFI” julistamaan varmistamatta selustaansa? Turvallisuusalalla kun ei olla totuttu huutelemaan
ennen, kun on natsoja, niin ei tapahdu tälläkään kertaa.
Haimme kumppanit yhdestä Euroopan johtavista
ohjelmistotaloista.

Palvelutuotteen toinen apulaissheriffi mahdollistaa parhaan
käyttökokemuksen varaus- ja verkkomaksu tapahtumissa
asiakkaalle – Laskutus ja tapahtumaraportoinnin
seurannan hallinnoitsijalle – SaaS palveluina tuotettujen
ohjelmistotuotteiden DigitalBooker ja VismaPay avulla,
helposti ja vaivattomasti.

Kiinnostuitko?

Haimme heidät, jotka kehittävät liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja, parantamaan ihmisten arkea automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä
- sellainen on - Ohjelmistoyhtiö Visma.

Ota yhteys Lukkoluket Oy:n myyntipalveluun.
www.lukkoluket.fi
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