Åpne døren
til fremtiden.
Unloc gjør nøkkeldeling like enkelt
som å sende en tekstmelding.
Aldri mer nøkler på avveie.

unloc.app

info@unloc.app

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.
Det er på høy tid å digitalisere nøklene.
Unloc har utviklet en universell app som gjør det like enkelt å dele en nøkkel som
det er å sende en tekstmelding. Med kun et par tastetrykk kan du slippe inn
blomsterbudet, vaskehjelpen eller en fra husholdningen som har glemt nøkkelen
på jobben. Nå trenger man ikke å bruke unødvendig tid på fysisk overlevering av
nøkler.

Enkelt, sikkert og e!ektivt.
Unloc er ingen erstatter til løsningen man har i dag, men et praktisk supplement
slik som Vipps er til nettbanken. Altså kan brikker, kort, koder eller nøkler
fremdeles benyttes i tillegg til mobilen.
For mange fungerer Unloc som reservenøkkelen man alltid har med seg. Ganske
praktisk når man har glemt nøkkelen.

Enklere hverdag for alle med en inngangsdør.
Unloc er bygget opp med et brennende ønske om å skape noe nytt. Innovasjon
som skal gå rett inn i hverdagen til oss alle. Små forbedringer som samlet sett får
stor betydning. For enkeltmennesker, og for samfunnet.
unloc.app

info@unloc.app

Enkelt, sikkert og e!ektivt.
Unloc gir mange fordeler for alle beboerne.

Fleksibelt.

Praktisk.

Trygt.

Spart tid og økt
!eksibilitet grunnet å
slippe unna fysisk
overlevering av
nøkler.

Mulighet for å samle
hele nøkkelknippet i
én app.
(Bolig, fellesdører,
garasjer,
fritidsboliger,
arbeidsplass, familie
og venner.)

Reduser nøkler på
avveie.

Fjerner tidstyver og
kostnader som å lete
etter nøkler, glemme
nøkler, miste nøkler
eller måtte bestille
nye nøkler.

Alltid en
reservenøkkel på
mobilen.

Kan fremdeles bruke
vanlige nøkler.
Full oversikt, loggført
bruk. Midlertidige
nøkler slettes
automatisk.
Samme kryptering
som i nettbanken.

Fremtidsrettet.

For samfunnet.

Forutsigbart.

Lar alle få enklere
tilgang på
velferdsteknologi,
smarthusløsninger,
delingsøkonomi,
netthandel,
hjemmehjelp og !ere
tjenestetilbud.

Økt samfunnsansvar
med mer bærekraftig
bruk av nøkler.

Lav månedspris og
engangskostnad for
installasjon.

Reduserer tidstyveri
og bomturer for
tjenestetilbydere og
logistikkselskaper.

Ingen begrensning
på antall nøkler.

Mindre CO2-utslipp
og bedre mobilitet.

unloc.app

Fungerer selv ved
bytte av dørlås eller
porttelefonanlegg.

info@unloc.app

Glemt nøkkelen? Åpne døren med mobilen.
Last ned Unloc — en universell app utviklet i Norge.

Enklere hverdag for alle beboerne.
- Åpne hovedinngangsdørene med mobilen.
- Dele nøkler like enkelt som å sende en tekstmelding.
- Samle nøkkelknippet i én app.
- Vanlige nøkler også fremdeles benyttes som før.
Enkelt, sikkert og e!ektivt.
Kom raskt i gang med !re enkle steg.
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Kontor
Hjemme

Last ned Unloc.

Åpne døren.

Del nøkler.

Nøkkelknippe.

Den !nnes for både
iOS og Android.
Logg inn trygt med
ditt telefonnummer.

Dine nøkler ligger
klare i fanen MY KEYS.
Trykk på USE KEY og
sveip deretter for å
åpne døren.

Del nøkler via fanen
VISITORS. Det er like
enkelt som å sende
en tekstmelding.

Samle alle nøklene
på ditt nye digitale
nøkkelknippe. Bruk
mobilen til å åpne
døren hjemme, på
kontoret, på hytta og
til garasjen.

Enkelt.
Legg appen lett
tilgjengelig på
telefonen.

unloc.app

Sikkert.
Du må være i
nærheten av døren.

E!ektivt.
Midlertidig eller
permanent,
umiddelbart eller
frem i tid.

Hjelp?
Kontakt oss for mer
informasjon.

info@unloc.app

Produktbeskrivelser.

Unloc fungerer med !ere løsninger, slik at du med én app kan åpne alle dører.

Hovedinngangsdører.
Danalock universalmodul.
Gir deg muligheten til å kontrollere hovedinngangsdører, garasjedører, porter og andre
ankomstpunkter som er tilkoblet strøm.
Monteres av en serti"sert installasjonspartner. Ingen inngrep gjøres i låsen, så
eksisterende nøkler/brikker kan fremdeles benyttes.
Tekniske spesi!kasjoner.
Driftsspenningsområde: 12 - 24 V AC/DC
Maks inngang (ved 24V): 100mA
Antall reléer: 2
Kommunikasjon: Bluetooth (Low Energy) 4.0

Private dører.
Danalock V3 låsvrider.
Solid låsvrider som enkelt monteres på innsiden av døren. Drives av "re batterier som
varer i circa 10 000 lås-/opplåsinger.
Bruk mobilen for å åpne/låse døren, og for å dele nøkler. Produktet er tilpasset alle
skandinaviske låskasser. Vanlige nøkler kan fremdeles benyttes for ekstra trygghet.
Tekniske spesi!kasjoner.
Dimensjoner: 59mm x 59mm
Vekt inkludert batterier: 195 gram
Mateirale: Anodisert Aluminium (ABS)
Kommunikasjon: Bluetooth (Low Energy) 4.0

unloc.app

info@unloc.app

Enklere hverdag.

For alle med en inngangsdør.

unloc.app

info@unloc.app

