
ABLOY® OS
Yksi järjestelmä turvallisuuden hallintaan.
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Maailmassa mikään  
ei ole pysyvää.  
Ei myöskään luottamus.
Luottamus on yhteiskunnan koossa pitävä voima. Perusta, jonka päälle kaikki 
kehitys rakentuu. Se syntyy kokemuksista, kohtaamisista, vaihtuvien tilanteiden 
sujuvasta virrasta. Luottamusta ei voi rakentaa kerran ja jättää siihen. Se on kuin 
aika, jatkuvassa liikkeessä – ansaittava aina uudelleen.

Kaiken aikaa muuttuvassa, ennalta-arvaamattomassa maailmassa luottamuksen 
ylläpitäminen vaatii tarkkaa kuvaa siitä mitä tapahtuu sekä keinoja hallita 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tekijöitä. Reaaliaikaisen tiedon on oltava selkeässä, 
helposti ymmärrettävässä sekä hallittavassa muodossa ja sen pohjalta on 
pystyttävä reagoimaan nopeasti, vaivattomasti ja luotettavasti kaikissa tarpeissa – 
myös yllättävissä tilanteissa.
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Turvallisuuden ja sujuvan 
liikkumisen kokonaisuus 
luotettavasti käsissäsi
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ABLOY® OS -järjestelmän avulla hallitset avaimia, lukkoja, 
kulkemista, kiinteistöjä, turvallisuuden kannalta kriittisiä kohteita 
sekä niihin liittyviä järjestelmiä sujuvasti yhden selainpohjaisen 
käyttöliittymän kautta. OS sisältää kulunvalvontajärjestelmän 
sisäänrakennettuna. Monisäikeisen kokonaisuuden helposti 
hallittavaan muotoon kokoava järjestelmä parantaa turvallisuuden 
ohella myös kiinteistöjen tehokkuutta sekä käyttömukavuutta.

MODULAARINEN & SKAALAUTUVA
ABLOY OS taipuu tarpeiden ja halutun turvallisuustason 
mukaan yksittäisistä kohteista laajojen kiinteistökoko-
naisuuksien ja käyttäjämäärien tehokkaaseen hallintaan. 
Ohjelmistomoduuliensa ansiosta järjestelmä skaalautuu 
ominaisuuksiltaan sujuvasti kulunvalvontaan, elektrome-
kaanisen lukituksen hallintaan, langattomiin lukijoihin jne. 

VAIVATON & VISUAALINEN
Selainpohjainen käyttöliittymä ei vaadi erillisiä asennuksia 
tai ylläpitoa, ja on käytettävissä missä tahansa. Rooli- ja 
aluepohjainen logiikka helpottaa päivittäistä hallintaa ja 
selkeä karttakäyttöliittymä raportteineen ja poikkeama-
hälytyksineen tarjoaa reaaliaikaisen kuvan turvallisuuden 
tilasta nopealla silmäyksellä.

AVOIN & INTEGROITUVA
Tulevaisuuden tarpeet ja kehittyvät teknologiat mielessä 
kehitetty OS-järjestelmä tukee laajasti erilaisia lukija- ja 
tunnistinteknologioita ja mahdollistaa API-rajapintojensa 
avulla monipuoliset integraatiot myös kolmansien osa-
puolten järjestelmiin kuten HR-järjestelmiin, rikosilmoitti-
miin ja paloturvajärjestelmiin sekä KONE access system:iin.

AINA AJAN TASALLA
ABLOY OS on turvallinen ja huoleton tulevaisuuden valin-
ta. Jatkuvasti kehittyvään järjestelmään tehdään päivityk-
siä, ja ostettujen ominaisuuksien parannukset sisältyvät 
aina sopimukseen. Paikallinen kehitys ja ohjelmistotuki 
takaavat nopean avun ongelmatilanteissa ja varmistavat 
asiakkaiden äänen kuulumisen tulevissa kehitysaskelissa.
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Luottamuksen 
elementit
Kattava ja kehittyvä ABLOY® OS muuntuu 
ketterästi tarpeidesi mukaan ja on valmis 
vastaamaan myös tulevaisuuden haasteisiin.

Poikkeustilanteen automaattisesti
laukaisemat poistumistiet

CLIQ-avaimet
(esim. laitehuoneen ovi)

Langattomat lukijat 
(Aperio, esim. neuvotteluhuoneisiin)

Valvotut kriittiset pisteet

Kulunvalvonta
Rikosilmoitin 
Paloilmoitin

Kameravalvonta

Mobiiliavaus puhelimella ajoneuvon 
sisältä (esim. ajopuomille)

Henkilökorttitulostus

Yksi käyttöliittymä Rekisterikilpien 
tunnistus

Tuotantotiloihin  
luvitettu kulku  

- kelpoisuuden  
voimassaolon  
varmistus HR- 
järjestelmästä

Hissit
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Kulunvalvonta 
Selainpohjainen graafinen käyttöliittymä tarjoaa 
reaaliaikaisen kokonaisnäkymän koko kiinteistö-
kannan kulunvalvontaan. Dynaaminen roolipoh-
jainen käyttäjähallinta on mahdollista integroida 
HR-järjestelmän kanssa. Se on suunniteltu toimi-
maan moniyritysympäristössä.

Kelpoisuudet
Mahdollistaa kelpoisuusvaatimuksien ja projek-
tien käyttämisen alueiden kulkuoikeuden määrit-
tämisessä. 
 
Vierailijahallinta
Helppokäyttöinen vierailijahallinta, joka täyttää 
vierailijoiden ajanmukaiset kirjaamisvaatimukset.

Kuvapankki
Mahdollistaa käyttäjien kuvien tallentamisen 
ABLOY OS -palvelimelle. Esimerkiksi henkilökort-
tikuvat voidaan tallentaa suoraan kuvapankkiin.

Lukijat, lukot ja tunnisteet
Kaikki lukijat, tunnisteet ja lukostot ovat hallitta-
vissa samasta graafisesta käyttöliittymästä. Ablo-
yn kautta hankitut lukijat sisältävät aina mahdol-
lisuuden myös mobiilitunnisteiden käyttöön.

Mobiiliavaus
Mahdollistaa ovien avaamisen matkapuhelimen 
avulla. Mobiilitunnisteiden hallinta ja käyttö on 
helppoa ja vaivatonta. Tunnisteet voidaan jakaa 
tai poistaa turvallisesti mistä ja milloin tahansa. 
Mobiiliavaus hyödyntää huipputurvallista SEOS-
teknologiaa.

Rikosilmoittimet
Hälyttävät pisteet näkyvät graafisessa käyttö-
liittymässä. Hälytyspisteiden prioriteetit ovat 
määriteltävissä, kytkettävissä automaattisesti 
esimerkiksi viikkokellon mukaan ja kuitattavissa 
myös etänä.

Paloilmoittimet
Hälyttävät paloilmoitinkeskukset näkyvät graafi-
sessa käyttöliittymässä. Mahdollistaa kulkulupien 
muuttamisen palohälytyksen sattuessa.

Työajanseuranta
Mahdollistaa saumattoman yhteistoiminnan 
nykyaikaisen työaikaratkaisun kanssa.

Hissit
Hissien kerrosoikeuksien hallinta mahdollistaa 
hissien käytön samoilla kulkutunnisteilla, joita 
ovillakin käytetään. Hissien käyttö voidaan myös 
estää kokonaan esimerkiksi palotilanteessa. 
ABLOY OS on yhteensopiva uusien älykkäiden 
hissiaularatkaisujen kanssa, joissa odottavat 
henkilöt kutsutaan oikeaan hissiin automaatti-
sesti. Raporttien pohjalta voidaan myös todentaa 
mihin kerrokseen henkilö on mennyt. Tämä ei 
perinteisessä selektiivisessä kerrosohjauksessa 
ole mahdollista.

Henkilökortit
Järjestelmän avulla voidaan luoda ja tulostaa 
henkilökortteja perustuen järjestelmässä oleviin 
henkilötietoihin.

Elektromekaaninen lukitus
ABLOY PROTEC2 CLIQ on integroitavissa OS-käyt-
töjärjestelmään, jolloin PROTEC2 CLIQ -järjestel-
män avaimia, lukkoja, niiden käyttöä ja kulkemista 
voidaan hallinnoida reaaliaikaisesti päivittyvästä 
graafisesta käyttöliittymästä. Järjestelmä soveltuu 
kiinteistönomistajien ja turvallisuushenkilöstön 
ainoaksi käyttöliittymäksi kiinteistön kokonais-
turvallisuuden hallintaan. Esimerkiksi rikosilmoi-
tinjärjestelmän hälytykset ja kameravalvonnan 
tuki löytyvät kätevästi samasta käyttöliittymästä.

Videovalvonta
Mahdollistaa tilannekuvan näkemisen reaaliai-
kaisesti ja tallenteena. Kameroiden sijaintipisteet 
näkyvät pohjakuvissa. Toiminta on samanlainen 
ja selainpohjainen riippumatta käytössä olevista 
laitemerkeistä.

Rekisterikilpien tunnistus
Mahdollistaa kulun portista ilman autosta nouse-
mista tai tunnisteen näyttämistä. Kulkuraportista 
näkee, mikä auto on saapunut ja milloin se on 
poistunut.

Uusia turvallisuutta, sujuvaa liikkumista ja nii-
den hallinnan helppoutta tukevia toiminnalli-
suuksia kehitetään järjestelmään jatkuvasti.

Skaalautuvan järjestelmän ominaisuuksien kirjo kattaa 
toiminnot kulunvalvonnasta hissien kerrosoikeuksien 
hallintaan ja työajanseurannasta mobiiliavaukseen.



ABLOY suojaa ihmisiä, omaisuutta 
sekä liiketoimintaa maalla, merellä ja 
ilmassa – olo suh teista riippumatta.

ASSA ABLOY on maailman johtava 
oviympäristö-ratkaisujen toimittaja, 
joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia 
ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien 
avaamiseen ja sulkemiseen.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 Joensuu
Puh. 020 599 2501
Abloy.fi
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Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.

Ota yhteyttä:
asiakaspalvelu@certego.fi
p. 010 700 701
www.certego.fi




