
Vi skal gjøre nøkkelhåndtering 

enklere, tryggere og mer effektivt 

– For ulike segmenter innen 

næring, og deg som privatperson. 

Ny teknologi har bidratt 

til smarte løsninger og et 

enklere liv.

Men fortsatt står vi utenfor 

inngangsdøra og lurer på hvor det 

har blitt av nøkkelen. Eller tilbringer 

en hel dag hjemme mens vi venter 

på en leveranse som aldri kommer. 



Appen. 

● Et praktisk supplement i hverdagen. 

● Aldri mer nøkler på avveie.

● Spar tid med mindre 
nøkkelhåndtering. 

● Alltid en reservenøkkel på mobilen.



                                                           Kom i gang.

Start-skjerm Verifisering på SMS



Din info, tilkoblinger etc.

Deling av digitale nøkler

Når du starter appen:

Ditt digitale nøkkelknippe
Oversikt: administrasjon og logg



Bruk av nøkler

Start-skjerm Åpne bryter

Deling av digitale nøkler



Del personlige digitale nøkler. 

Trykk for å dele en digital nøkkel. Velg hvilken dør du vil dele 
nøkkel til.

Velg mottaker(e) fra kontaktliste, eller 
med telefonnummer.

Sett nøkkelens varighet (umiddelbart
eller frem i tid).

Ønsker du varsling ved bruk?

Legg ved melding (valgfritt).



Del personlige digitale nøkler. 

Gå til oversikt. Oversikt over delte nøkler.

Slett nøkkel.

Slå av/på varsling.

Se brukslogg.



Bruk av nøkler

Start-skjerm Åpne bryter

Deling av digitale nøkler



Innstillinger i appen 

Start-skjerm Profil

Din informasjon og andre 
innstillinger

Velg profilbilde.

Skriv inn navn for at 
mottaker ser hvem som har 
delt nøkkel med dem.

Koble til Unloc-kompatibel
lås for privat dør.

Skru av og på lydeffekter i 
appen.



Oppsummering
Alltid en reservenøkkel på mobilen. 
Du slipper å lete etter nøkler når du er på farten! 

● Spar tid med mindre nøkkelhåndtering. 
Del en digital nøkkel umiddelbart eller frem i 
tid. Permanent til familie eller midlertidig til 
en håndverker. Aldri mer nøkkelhåndtering!

● Aldri mer nøkler på avveie.
Ha full kontroll over delte nøkler. De er personlige 
og kan ikke deles videre, ødelegges eller mistes. 

● Et praktisk supplement i hverdagen. 
Bruk samme app på oppgangsdør, garasjeport og 
leilighet. Fungerer som et valgfritt supplement til 
dine fysiske nøkler/brikker. 



Legg appen lett tilgjengelig på mobilen. 

● Gjør klar appen før du er ved døren. 

● Del permanente digitale nøkler med 
familie. 

● Del midlertidige digitale nøkler med 
håndverkere og pakke leverandører. 

● Bruk “hjelp” knappen i appen ved 
spørsmål. 

Tips



Unloc-kompatibel maskinvare

Wifi/GatewayBluetooth

Danalock V3 
Z-wave

ID Lock

Danalock V3.
Finnes i flere versjoner. BT, Z-wave, Zigbee.

 Kan også tilkobles kodepanel. 

●  Smarthus løsning for private hjem.● Digital dørvrider som settes på innsiden av 
døren din og kommer derfor som et tillegg til 
låsen/nøkkelen du allerede. 


