
Ett plug & play-system med 
porttelefoner, passersystem och 
informationstavlor anpassade 
för dagens teknik. Enkelt att 
installera, enkelt att använda.  

TM

STEP Cloud

www.steplockaccess.se

Genom att placera all intelligens i en molntjänst har vi  
minskat antalet centraler och kablar som behövs för att  
komma igång. Alla produkter talar till samma system, vilket 
gör det enkelt att välja precis de funktioner som du behöver.



Med STEP Cloud får du ett flexibelt, enkelt och driftsäkert 
system där alla produkter hanteras från samma plattform. 
Systemet är tillgängligt var du vill, när du vill, helt på dina 
villkor. STEP Cloud fungerar på alla operativsystem, tablets 
och via STEPs appar.

STEP Cloud uppdateras regelbundet vilket innebär att du som 
användare och administratör för systemet kontinuerligt får 
tillgång till nya funktioner och uppdateringar.

Backup

Med STEP Cloud är din data säker, din databas säkerhetskopieras 
2 gånger per dygn för att minimera eventuella förluster av data vid 
en incident.

Support 

Alla våra hostingkunder får tillgång till en komplett kunskapsdata-
bas för support till användandet där både instruktioner och videor 
finns tillgängligt, utöver detta ingår fri mailsupport med svar inom 
24 timmar (gäller vardagar). 

Produkter

På din fastighet får du en designmässigt tilltalande accesskontroll- 
lösning som ökar säkerheten genom att användaren både med ljud 
och visuellt kan se besökaren innan den släpps in.

Förutom en högkvalitativ kamera och porttelefonfunktion som ring-
er direkt till besöksmottagarens app eller svarsapparat finns även 
en integrerad RFID kortläsare inbyggd i enheten, vilket gör att du 
löser hela dörrmiljöns behov med en enhet utanför dörren.

Enheten är helt IP-baserad och all administration sker via STEP 
Cloud. Du behöver inte några analoga telefonabonnemang eller 
konverters, utan endast en nätverkskabel med POE+-matning fram 
till dörren. 

Säkerhet

SSL. För att kommunikation mellan server och slutanvändare ska 
vara krypterad finns ett aktivt SSL-certifikat på servern. Detta gör att 
ingen information skickas i klartext mellan användarens dator och 
webbtjänsten.

ReCapcha. Tjänsten använder sig av ett robotskydd av typ RECapcha 
vilket gör att användaren måste utföra en viss åtgärd för att kunna 
logga in. Detta säkerställer att man inte med hjälp att robotskript 
kan prova sig fram med flera hundra förfrågningar och den vägen ta 
sig in i systemet. Om ReCapcha-systemet upptäcker misstänkt trafik 
blockera funktionen och inloggning.

Blockering av användare. Om en användare gör 3 misslyckade 
försök till inloggning blockeras användaren och kan låsas upp med 
kontakt med hosting-team eller annan kollega som har operatörs- 
behörighet.

Kryptering. All känsligdata krypteras med hjälp av 256 bitars  
kryptering.

Tillval

För kunder som önskar högre säkerhet finns ett antal tillval som kan 
göras:

TOPT. Användarinloggning kan kompletteras med en TOPT-teknik, 
detta innebär att användaren förutom användarnamn och lösenord 
måste ange en engångskod vid inloggning. Funktionen kräver att 
användaren installerar appen Authenticator.

Whitelisting. Whitelisting innebär att kunden anger vilka publika 
IP-nr som har rätt att logga in i deras webtjänst. Detta innebär 
att man kan blockera alla inloggningar ifrån alla platser utom sitt 
kontor.

P2P-Connection. För organisationer som inte vill att kommunika-
tionen levereras via det publika internet erbjuder vi ett P2P-abonne-
mang där vi monterar en GPRS-lösning som kopplas upp via ett så 
kallat privat APN vilket gör att enheten får en lokal ip-adress. Detta 
innebär att kommunikationen aldrig går publikt och ingen enhet 
finns tillgänglig ut emot internet.

Lämplig för: 

 » Kommersiella fastigheter

 » Kontor

 » Bostadsräddsförening och hyresföreningar

Kort om produkten:

 » Porttelefon 

 » Passersystem

 » Informationstavla

 » Tvättstugebokning

 » Lokalbokning

Ett moln – många funktioner. 

Mer om STEP Cloud

STEP CLOUD™

KOMPATIBELT 
MED IPHONE  
& ANDROID



Från och med den 25 Maj 2018 träder GDPR i kraft. GDPR är den nya dataskyddsförordningen som nu efter 20 år 
tar över efter PUL. GDPR (General Data Protection Regulation) slår fast reglerna för all form av behandling av 
information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

Syftet med den nya lagstiftningen är bl.a. att få till en harmonisering av tillämpningen av det tidigare dataskyddsdirektivet 
mellan EU:s medlemsstater. Dataskyddsdirektivet från 1995 utgjorde visserligen en gemensam grund inom unionen, men 
som direktiv var det upp till varje land att implementera regelverket och tolka det. Nu är det samma lagtext oavsett vilket 
EU-land man befinner sig i. 

Samtidigt har det legat mycket fokus på ett ökat integritetsskydd och ytterligare ett syfte med GDPR är att stärka 
EU-medborgares rättigheter i förhållande till sina personuppgifter. Mot denna bakgrund är det viktigt för oss att kunna 
tillhandahålla en tjänst som från början uppfyller de krav som ställs på ett företags personuppgiftsbehandling och så långt 
det är möjligt integrera lösningar som underlättar för våra kunder att uppfylla lagkraven. Detta gör vi för att våra kunder inte 
ska behöva vidta ytterligare åtgärder i förhållande till den personuppgiftsbehandling som förekommer i vår tjänst.

Automatisk rensning av logg

Med STEP Cloud behöver du inte kontinuerligt 
rensa dina loggar manuellt. du ställer enkelt in hur 
många dagar som loggen skall sparas så att den 
harmoniserar med företagets GDPR rutiner.

Anonymisering loggar

I vissa fall vill man använda loggar för att t.ex. få 
statistik på användning av en viss resurs. För att få 
god statistik kan behov att spara loggar längre än 
vad ert företag har beslutat att göra inom ramen 
för GDPR. Med anonymisering av logg aktiverad 
kommer loggar efter ett inställbart antal dagar att 
anonymiserats och endast innehålla typ av logg. 
T.ex. passage och vilken dörr, detta möjliggör för 
att spara längre loggar än om man inte 
anonymiserat dem.

Pseudonymisering

I STEP Cloud finns möjlighet att pseudonymisera 
känsliga data. På så sätt finns inte dessa uppgifter 
tillgängliga direkt synligt för operatörer men för 
systemet. T.ex. en kontakt med telefonnr:  
070-1234567 visas som 07*-*****7.

Personuppgiftsrapport

I STEP Cloud kan operatören enkelt skriva ut 
en personuppgiftsrapport på begäran av en 
användare.

Samtycke

I STEP Cloud finns möjlighet att aktivera checkbox 
för att dokumentera samtycke till lagring av person-
uppgifter och loggar. Anonymisering av kort. Vid 
radering av kort anonymiseras loggarna vilket säkrar 
personens integritet. 

STEP och GDPR

Så har vi GDPR-säkrat STEP Cloud



Framtidens accesssystem för fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar & kontor.

Steplock Access AB      Sturegatan 45, 791 51 Falun, Sweden    
+46 10-151 19 10  |  info@steplock.se  |  www.steplockaccess.se


