HomeSolution
Den nye generasjon postkassesystem

Home

HomeSolution for Robust, og Kompakt 270. Sikkert og stressfritt.
Kortleser

Elatec TWN4, med støtte for RFID, Bluetooth og Mifare

Lås

Assa Abloy solenoidelås for åpning av hvert rom

Nøkkelkort

Hvert postkasserom leveres med nøkkelkort

Skiltmodul
•
•

2,9-tommer e-paper med elektronikk for oppdatering
Kompakt postkasser har skilt på utsiden og innsiden av dørene

Smart montør-app

Egen app med funksjon tilpasset et ferdig oppsatt installasjonsforløp

Mobil app

HomeSolution mobilapp lar brukeren åpne postkassen samt gi andre
tilgang i et ønsket tidsrom

Administrasjonsverktøy

HomeSolution portalen brukes til administrasjon av postkasser og skilt
i bygget, samt administrasjon av tilgang og brukere

Plug and Play - enkel montasje
HomeSolution-serien leveres bruksklar med kortleser
for veggoppheng, SIM-kort og innebygget antenne,
samt ferdig lagte kabler i skuff. Kassene benytter 220V
strøm og har egen montørapp med et ferdig oppsatt
installasjonsforløp.

Utfør endringer fra kontorstolen, hjemmekontor eller reise.
Fleksibilitet i hverdagen
Enkel tilgangsdeling, via tilhørende nettportal og app, bringer
funksjonen til den tradisjonelle postkassen et kvantesprang
videre, og tillater en helt ny fleksibilitet ved post og
pakkemottak.

Endring på 1-2-3

Smart

Om det er utleieboliger eller eide
leiligheter – det vil
alltid være behov for å endre
tekst på navneskilt ved flytting eller
andre forandringer. HomeSolution
eliminerer gjentakende
bestillinger, og produksjonstid.

Systemet leveres med kortleser for
veggoppheng, SIM-kort og
antenneløsning, samt skjulte
kabler ryddig lagt opp i en skuff.

Tekst på navneskilt kan endres
med noen tastetrykk, og
resultatet kommer frem på
skiltet sekunder etter at
endringen er gjort - uten å ta skiltet
av postkassen.
Merking for hånd med tusj og
klistrelapper unngås, og
postkasseanlegget vil beholde et
ryddig og friskt utseende i lang tid.

App
HomeSolution har sin egen gratis
App. Den kan benyttes til å åpne
postkassen, og til å dele tilgang
tidsbegrenset eller på varig basis.

En smart montør-app gjør at
systemet overleveres montert med
hvert postkasserom ferdig koblet
til et leilighetsnummer, klart for en
enkel tilknytning til brukerne via
HomeSolution nettportal.

Sikkert

Enkelt

HomeSolution postkasser kan
åpnes av samme kort
som benyttes til byggets
adgangskontroll. HomeSolution
kan også brukes av adgangskontrollen, med medfølgende
nøkkelkort eller app.

Beboernes navn står praktisk
oppført ved leilighetsnummeret,
sammen med e-post adressen.

Adgangskort

Det blir enkelt å ha kontroll over
at tilgang til postkassen gis til, eller
fjernes fra, rett person ved behov,
som for eksempel ved flytting.

Det samme kortet som brukes
til inngangsdøren kan knyttes
opp mot den felles leseren ved
postkasse anlegget.
Nøkkelkortet holdes inntil leseren,
og den tilhørende postkassedøren
blir låst opp. Døren låser seg
automatisk når den lukkes inntil.

Dersom det er registrert flere
beboere i én leilighet, vil hver
beboer stå oppført separat i listen,
med samme leilighetsnummer.

HomeSolution fra Stansefabrikken - befriende enkelt.
Tenk smart. Benytt HomeSolution til ditt neste prosjekt.
Bygg din virtuelle vegg med produktvelgeren på postkasse.no
Stansefabrikken Home AS • tlf 45 86 89 35 •post@stansefabrikken.no

