
Et plug & play-system med 
porttelefoner, adgangskontroll 
og informasjonstavler tilpasset 
dagens teknologi. Enkelt å 
installere, enkelt å bruke.

TM

StepLock Cloud

www.steplockaccess.no

Ved å plassere all intelligens i skytjenesten har redusert antall 
sentraler og kabler som er påkrevd for å komme i gang. Alle 
produkter kommuniserer til samme system, noe som gjør det 
enkelt å velge akkurat de funksjoner du har behov for. 



Med StepLock Cloud får du et fleksibelt, enkelt og drifts- 
sikkert system der alle produkter handteres fra samme platt-
form. Systemet er tilgjengelig hvor du vil, når du vil, helt på 
dine vilkår. StepLock Cloud fungerer på alle operativsystem, 
tablets og via StepLock sine app`er.

StepLock Cloud oppdateres jevnlig noe som innebærer at 
du som bruker og administrator av systemet kontinuerlig får 
tilgang til nye funksjoner og oppdateringer. 

Backup

Med StepLock Cloud er dine data sikre, din database sikkerhets- 
kopieres 2 ganger i døgnet for å minimere eventuelle tap av data 
ved en hendelse.

Support 

Alle våre hostingkunder får tilgang til en komplett kunnskaps- 
database for support til bruk. Både instruksjoner og videoer er 
tilgjengelig, i tillegg inngår fri e-postsupport med svart i løpet av  
24 timer. (gjelder hverdager). 

Produkter

På din eiendom får du en stilfull adgangskontrollløsning som øker 
sikkerheten ved at brukeren kan se den besøkende med både lyd 
og bilde før adgang gis.

I tillegg til et høykvalitets kamera og porttelefon-funksjon som 
ringer direkte til den mottakerens app eller telefonsvarer, er det 
også en integrert RFID-kortleser innebygd i enheten, som gjør at 
du dekker hele dørmiljøets behov med en enhet ved døren.
Enheten er fullstendig IP-basert og all administrasjon skjer via  
StepLock Cloud. Du trenger ikke noe analogt telefonabonnement 
eller strømforsyner, kun en nettverkskabel med POE+ til døren.

Sikkerhet

SSL. For at kommunikasjonen mellom server og sluttbruker skal 
være kryptert, er det et aktivt SSL-sertifikat på serveren. Det betyr  
at det ikke sendes informasjon i klartekst mellom brukerens  
datamaskin og nettjenesten.

ReCapcha. Tjenesten bruker en robotbeskyttelse av typen  
ReCapcha, som betyr at brukeren må utføre en bestemt handling 
for å kunne logge inn. Dette sikrer at man ved hjelp av robotskript 
ikke kan prøve ut flere hundre forespørsler og komme den veien inn 
i systemet. Hvis ReCapcha-systemet oppdager mistenkelig trafikk, 
blokkeres funksjonen og login.

Blokkering av brukere. Hvis en bruker gjør 3 mislykkede  
påloggingsforsøk, blokkeres brukeren. Oppheving av blokkering 
gjøres ved å kontakte hostingteamet eller en annen kollega som 
har operatørrettigheter.

Kryptering. Alle sensitive data er kryptert med SHA 512-bits  
kryptering

Tilvalg

For kunder som ønsker høyere sikkerhet, er det en rekke  
alternativer som kan gjøres:
TOPT. Brukerinnlogging kan suppleres med en TOPT-teknologi, 
dette betyr at brukeren må, i tillegg til brukernavn og passord, 
legge inn en engangskode ved innlogging. Funksjonen krever at 
brukeren installerer Authenticator-appen.
Whitelist. Whitelist innebærer at kunden angir hvilke offentlige 
IP-numre som har rett til å logge inn på sin nettjeneste. Dette betyr 
at du kan blokkere alle pålogginger fra alle steder bortsett fra 
kontoret ditt.
P2P-tilkobling. For organisasjoner som ikke ønsker at  
kommunikasjonen skal leveres via offentlig internett, tilbyr vi et P2P- 
abonnement. Det installeres da en GPRS-løsning som kobles opp 
via en såkalt privat APN, som gjør at enheten får en lokal IP- 
adresse. Dette betyr at kommunikasjonen aldri blir offentlig og 
ingen enhet er tilgjengelig mot internett.

Egner seg for: 

 » Næringseiendom

 » Kontorer

 » Borettslag og sameier

Kort om produktet:

 » Adgangskontroll

 » Porttelefon 

 » Kode og kortleser

 » Informasjonstavle

 » Booking

En sky – mange funksjoner. 
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