BEKYMMERSFRITT
ERBJUDANDE
Lås och kameraövervakning som tjänst
Bekymmersfri drift med funktionsgaranti
LEVELs utbyteskampanj innebär en modernisering
av verksamhetens låssystem och kameraövervakning
enligt den absolut senaste tekniken. Därtill omfattar
erbjudandet en leasingmodell som ger en unik trygghet
och kostnadseffektivitet genom en heltäckande produktoch funktionsgaranti under avtalstiden.
LEVELs erbjudande är en unik Turnkey-lösning där installation, driftsättning, utbildning och funktionsgaranti ingår.
Låstekniken kommer från SALTO systems, kamera- och
bevakningssystem från Eagle Eye Network och leasinglösningen
erbjuds i samarbete med finansbolaget DelageLanden.
Tillsammans säkerställer vi driften och höjer gästernas
helhetsupplevelse ytterligare.
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ENKEL INSTALLATION

MODERN FUNKTION

HÅLLBAR EKONOMI

»

Passar alla dörrar

»

RFID, beröringsfritt

»

Enkel budgetering

»

Täckplåt döljer slitage och gamla hål

»

BLE, nyckel i smartphone

»

»

Installation kan utföras under drift*

»

»

Webbaserat gränssnitt

Säkrare hantering av personalnycklar (validering, spärrning
av nycklar)

Ny teknik ger – nya tjänster,
nya intäktsmöjligheter samt
lägre driftskostnader

»

Fördelaktigt hyrköp med produktoch funktionsgaranti

* 700 lås på Hotel Friends byttes vid ca 98% beläggning
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FINANSIERING

FINANSIERING

SALTO LÅS

EAGLE EYE KAMERA

Grundavgift

Grundavgift exkl. installation
- upp till 8 kameror -

750 kr/mån

120 kr/mån

Antal lås

4,0 Mpx doomkamera
med 7 dagar lagring

65 kr/lås/mån

199 kr/kamera/mån
Endast lagring

157 kr/kamera/mån

SALTO

EAGLE EYE NETWORK

– LEDANDE FUNKTION OCH VÄRLDSLEDANDE KVALITET

– KAMERALÖSNING DÄR DU KAN FÖLJA DIN VERKSAMHET VAR
SOM HELST, NÄR SOM HELST, PÅ VILKEN ENHET SOM HELST

SALTO XS4 är ett kvalitetslås som installerats i över 5 miljoner
dörrenheter på marknaden. SALTO ligger i framkant när det gäller
unika, tekniska, och användarvänliga lösningar.
BLE-funktionen möjliggör en högre grad av självservice, vilket kan innebära effektivare resurshantering. De två största hotellkedjorna har valt
att installera SALTO XS4 på sina hotell.

» Möjlighet till återanvändning av befintliga kameror
» Avläsning av registreringsnummer för garageportsöppning
» Avläsning och beräkning av antal gäster i lokal
» Pool-övervakning med larmfunktion om någon blir stilla länge
» Larm om personer uppehåller sig på en plats, ex bilparkering, för länge
» Mediaexport via krypterad länk över nätet - snabbt och enkelt

Leverans av material

Utbildning

Låsinstallation

2 v. för medelstort hotell

ENKEL PROCESS

CERTIFIERINGAR

Utbyte av ett befintliga låssystem gör vi under full drift utan att gästupplevelsen påverkas. LEVEL har lång erfarenhet av detta och en arbetsmodell som säkerställer ett välplanerat och tryggt utbyte.

LEVEL är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001 och innehar bland annat
certifikat för anläggarfirma brandlarm och inbrottslarm enligt högsta
larmklass (larmklass 4). Läs mer nordiclevelgroup.com/vara-certifikat/

UNIK LEASINGMODELL

» Certifierad installatör av brandlarm enligt SBF 1008 utgåva 1 inbrottslarm enligt högsta larmklass (larmklass 4).

Leasinglösningen genom finansbolaget DelageLanden, är en unik Turnkey-lösning där installation, driftsättning och utbildning ingår. Därtill
ingår en heltäckande produkt- och funktionsgaranti under avtalstiden.

» Certifierad installatör av inbrottslarm enligt SFF 1015.

NÄSTA STEG

KONTAKTPERSONER

Vi vill gärna presentera de möjligheter som erbjuds, både tekniskt och
finansiellt. För att kunna offerera Er den bästa lösningen erbjuder vi att
kostnadsfritt utföra en projektering av Ert hotell.

Niclas Gravenfors
niclas.gravenfors@nordiclevelgroup.com
+46 31-725 44 10
Tim Jönsson
tim.jonsson@nordiclevelgroup.com
+46 31-725 44 20
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» Certifierad anläggarfirma låsanläggningar, SSF 1040, för projektering
och installation av låsanläggningar.
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Level bekymmersfri-3

4-6 veckor

Systeminstallation

