50% rabatt på Solitrus hårdvara för BID medlemmar nov 2021 – jan 2022
Som BID medlem får du nu ett fantastiskt erbjudande att modernisera och effektivisera din
passagelösning!
Solitru är ett lundabaserat företag som erbjuder våra kunder en komplett digital lösning och
produktutbud, allt från skalskydd till nyckelskåp.
Vår lösning är mobil, slutanvändaren accessar låsen genom mobilappen. Som kund ger du enkelt via
vårt administrationsverktyg temporär access till exempel städpersonal, olika leverantörer, kundbesök
eller om du äger en bostadsrätt, bokning av tvättstuga, allmänna utrymmen mm.
Vår lösning låter slutanvändaren enkelt låsa upp låsen med en mobilapp. Som5 kund ger du enkelt en
skräddarsydd passagebehörighet till dina boende eller anställda via vår administration plattform
online, där du även enkelt kan ge ut temporär access för lokalvårdare, leverantörer eller kundbesök.
Skapa en lösning för dina hyresgäster att boka tvättstuga eller nyttja allmänutrymmen som både är
säkert och enkelt. Inga mer borttappade nycklar, passerkort eller taggar, och det administrativa
besvär som följer.
För att underlätta för våra kunder att digitalisera sina fastigheter har vi skapat en lösning där låsen
administreras via molnet där det inte finns krav på att låsen ska vara strömförsörjda för att fungera,
då låsen är batteridrivna.
Via vår molnlösning kan våra kunder både digitalisera och framtidssäkra sin fastighet på ett effektivt
sätt, där du som kund på ett smidigt sätt kan integrera redan befintliga plattformslösningar och
bygga vidare på ert befintliga digitala ekosystem i fastigheten.
Solitru erbjuder sina kunder att öka sin säkerhet genom att bland annat kunna nyttja en
kombination av koder och biometri, dvs fingeravtryck och ansiktsigenkänning, vilket ger er en av
de mest säkra sätten att verifiera att just rätt individ få tillgång till er fastighet.
Solitru vill verka för en mer effektiv, smidigare och mer säker och komplett kontroll över ert
passagesystem.
Idag finns Solitru bland annat hos BID medlemmen Nyfosa i Malmö.
Om du som BID medlem träffar vår BID-representant senast den 31 januari -22 och under Q1 2022
tecknar vår prova-på-licens får du 50 % rabatt på all vår högkvalitativa hårdvara oavsett om det
gäller ytterdörrar, innerdörrar, hänglås, skåp, ersätta porttelefoner och läsare till garage,
taggläsare med mycket mera. All vår hårdvara och formfaktorer tillverkas i Tyskland.
För att höra mer om Solitrus erbjudande se www.solitru.com eller kontakta;
Marie Sievert
VD Solitru
marie@solitru.se
0768 – 865 001

