Nabonyckeln
Nu kan du öppna dörrar med en app i mobilen och administrera nycklar digitalt i Nabos kundportal!
Nabonyckeln förenklar styrelsens arbete med nyckeladministration i kundportalen och
är ett perfekt komplement till vanliga nycklar.

Fördelar för styrelsen

Fördelar för boende

Ökad säkerhet och kontroll över
aktiviteten i fastigheten

Alla nycklar samlade i en app, slipp leta
efter nycklar

Eﬀektivare styrelsearbete med digital
administration av nycklar i kundportal

Dela nycklar i mobilen med familj, vänner eller
hantverkare lika enkelt som att skicka ett sms

Spara tid och slipp dela ut fysiska nycklar till
hantverkare och andra besökare

Slipp vänta hemma för leverans

Spara pengar och slipp ta fram nya nyckelkopior
vid låsbyte och borttappade nycklar

Din fysiska nyckel/ blipp kommer
fortsätta fungera

Smidigt

Snabbt

Säkert

Du kan smidigt öppna dörren
till fastigheten med mobilen
och dela permanenta eller
tillfälliga nycklar, var du än
beﬁnner dig.

Styrelsen sparar tid och
pengar när de kan administrera
nycklar i portalen och slipper
ta fram nyckelkopior
vid borttappade nycklar.

Styrelsen får kontroll över
aktiviteten i föreningen vilket
ökar både säkerheten och
tryggheten för boende.

Detta får du med Nabonyckeln

Administrera
nycklar i portalen

Mobilapp för
alla boende

Installation
och support

Styrelsen får ett verktyg för
digital administration av
nycklar och behörighet till olika
lokaler i fastigheten. Det är
enkelt att lägga till eller ta bort
nycklar.

Alla medlemmar får tillgång
till en app där man kan samla
nycklar till porten,
tvättstugan, garage mm.

För att komma igång krävs en
mindre installation av en
Bluetooth-enhet på de dörrar
som styrelsen vill administrera
genom Nabonyckeln.

Nycklarna kan automatiskt
aktiveras och inaktiveras
baserat på medlemsregistret
och medlemmar som ska ha
tillgång till porten, förråd eller
garage.

Man kan dela nycklar med
familj, vänner eller bud. Man
kan dela nyckeln under en
viss tidsperiod, en dag eller
tillsvidare. Allt görs digitalt
direkt i mobilen.

Enheten installeras bakom
beﬁntligt låssystem och inga
synliga förändringar görs. Nabo
sköter all installation och du
får teknisk support när det
behövs.
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“Utmärkt service till konkurrenskraftigt pris.”

