
Tryggheten vi gir!

 

Adgangskontroll
som en tjeneste 

Har du full kontroll over hvem som har tilgang til dine lokaler? 
Avarn Security gjør din arbeidshverdag enklere og mer effektiv. Vi leverer adgangskontroll som en tjeneste og 
tar ansvar for sikkerheten, driften og vedlikeholdet av deres adgangskontroll. 

Sikkert, enkelt og forutsigbart -  Ingen investeringskostnad
-  Fast månedlig abonnement
-  Ingen vedlikehold eller uforutsette kostnader for deg som kunde
-  Minst mulig egen administrasjon  
-  Driftes av Avarn Security gjennom en sikker skybasert løsning

Tlf: 915 02580 www.avarnsecurity.no

Dette får du med en Umbrella-løsning
IT-sikkerhet og GDPR:
Avarn Security har fokus på sikkerhet i alle ledd. Vi sørger for at 
systemet til enhver tid er oppdatert og operativt.  Tjenesten er i 
tillegg overvåket, sikret og beskyttet mot dataangrep. 

Sikker kommunikasjon og trygg lagring av data 
Plattform som samsvarer med GDPR/ Personvernloven
Alle systemfunksjoner driftes i en sikker skybasert løsning
Høy standard på kortlesere og systemutstyr, med sikker 
kryptering
Overvåket driftsstatus på alle komponenter
Jevnlige sikkerhetsoppdateringer og vedlikehold 

 
Bærekraftig:
Ved behov for oppdatering av software eller enkel service og 
vedlikehold vil Avarn Security fjernstyre anlegget istedenfor et fysisk 
besøk. 

Fjernstyrt vedlikehold og service
Lenger levetid på utstyr 
Tid- og kostnadseffektivt for deg som kunde
Til det beste for miljøet

Brukervennlig for deg som kunde: 
Avarn Security tar ansvar for drift og vedlikehold av din 
adgangkontroll. Vi kan levere administasjon av systemet som en 
tjeneste, slik at du ikke trenger å bruke tid på dette. 

Sikker og enkel bestillingsløsning for ID-kort, adgangskort, 
adgangsbrikker og tilbehør
Ditt valg - vi administrerer løsningen for deg, men dersom du 
ønsker kan vi tilby tilgang til enkel brukeradministrasjon 

         - Security as a service

En sikker, forutsigbar og bærekraftlig tjeneste fra Avarn Security 

Med adgangskontroll driftet av vår Umbrella-løsning får du en bekymringsfri sikkerhetsløsning. Vi sørger for drift, vedlikehold og oppdateringer, 
slik at du slipper å tenke på sikkerhetshull, datainnbrudd og cyber security. Når verdiene dine er sikret av oss kan du trygt fokusere på din egen 
bedrift.  
 


