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Bewator Entro är ett av de mest köpta passersystemet 
på marknaden och är utvecklat för att vara så enkelt 
som möjligt att hantera, både för installatören  och för 
användaren. Detta är en av de främsta anledningarna 
till Bewator Entros popularitet. En annan anledning är  
systemets mångsidighet och funktioner såsom bok
ning av tillträde till lokaler.  
 
Bokningsfunktionen i Bewator Entro kan användas 
för bokning av alla typer av lokaler, exempelvis en 
bastu, möteslokal eller idrottshall. I systemet går det 
att antingen bestämma fasta bokningsintervall eller 
använda fria bokningsintervall. Detta innebär att den 
som bokar, själv kan bestämma start och sluttid för 
sin bokning. Bokningen sker antinger via boknings
terminalen Infopoint IP811 eller via internet. 

Bewator Entro – för bokning 
av tillträde till lokaler
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 Bokning av alla typer av lokaler
Bokningsfunktionen i Bewator Entro kan 
användas överallt där det finns ett behov 
att begränsa tillträdet till en lokal och 
där man vill låta ett antal personer eller 
grupper själva sköta bokningen av lokalen. 
Bokningen sker enkelt antingen via bok-
ningsterminalen Infopoint IP811 eller via 
internet.  Detta innebär att bara dem som 
har bokat lokalen har tillträde till den under 
den aktuella tiden och dessa  personer 
öppnar enkelt dörren med sin nyckelbricka. 
För övriga personer är det fortfarande låst. 
Fördelen är att  administrationen minime-
ras samtidigt som man har full kontroll 
på säkerheten och på vem som har varit i 
lokalen.

För alla typer av lokaler
 Många möjligheter
I ett Bewator Entro system går det att ha 
upp till 64 olika bokningsobjekt. Detta kan 
exempelvis vara möteslokaler, squash
banor, solarium, bastu eller tvättstugor. Till 
varje bokningsobjekt knyts ett tidsschema 
som kan innehålla upp till 24 tidsperioder 
under en och samma dag. Det går att va-
riera tiderna för de olika objekten så att till 
exempel solariet har en tidsperiod på 30 
minuter medan tvättstugan är upp delad 
i pass om 3 timmar. Vaktmästare eller 
annan utvald personal kan ha tillträde till 
lokalerna dygnet runt om så önskas.

 	Enkelt att boka
Bokningen sker antinger via boknings
terminalen Infopoint IP811 eller via 
internet. Bokningsterminalen, som inte 
nödvändigtvis behöver  placeras i direkt 
anslutning till tvättstugan, är elegant 
 designad för att smälta in i alla miljöer. 
Den är samtidigt, liksom alla Bewator
produkter, robust för att klara av hård och 
flitig användning.  
 
 Enkelt att komma in i lokalen
När en hyresgäst går till exempelvis 
tvättstugan öppnar denne  dörren med sin 
nyckel bricka. Även personer i samma familj 
kan komma in i tvättstugan under den 
aktuella tiden med sin personliga nyckel
bricka. Det går även att begränsa så att 
det bara är den hyresgäst som har bokat 
tvättstugan eller dennes familj som kan 
aktivera tvättmaskinerna.

Snabbfakta Entro

Snabbfakta bokning

 	1024 dörrar, 512 trådbundna  
 samt 512 trådlösa

 	40 000 kort/personer

 	240 zoner: Larmstyrning,  
 Antipassback, Närvarokontroll,  
 Passagebegränsning

 	Öppet TCP/IP gränssnitt mot andra  
 system via BAPSI 

 	Stödjer Windows 2000/XP/Vista  
 och Windows  Terminalserver 2003  
 och 2008 
 	Integrerbart med Siemens digitala  
 videolagringsenheter (SISTORE)

Programvaran kan kontrollera upp till 
10 000 system (fastigheter) som vart 
och ett kan hantera maximalt:

 64 bokningsobjekt eller  
 maskingrupper

 10 st maskinrelästyrningar i varje  
 maskingrupp

 32 tidsscheman med 24 intervall  
 i varje

 Fasta eller fria bokningsintervall

 Bokning via internet och/eller   
 bokningsterminal IP811

 Bekräftelse via e-post

 Stöd för bokningsdebitering

 3 olika behörighetsnivåer per   
 bokningsobjekt

 Möjlighet till tidsförskjutning   
 inom bokningsobjekt.

 Tvättstugebokning –  
 Enkelt och tryggt för hyresgästerna
Tvättstugor i flerbostadshus ger ofta 
upphov till problem och osämja. Både hy-
resgäster och fastighetsägare  drabbas då 
tvätt försvinner, maskiner förstörs, bokade 
tider inte respekteras och hyresgäster 
använder tvättstugan för kommersiell 
verksamhet. Bokningsfunktionen i Bewator 
Entro är lösningen och innebär att endast 
den hyresgäst som bokat tid har tillträde 
till tvättstugan under den aktuella tiden. 
Ett enkelt sätt att öka tryggheten och 
trivseln för hyresgästerna samtidigt som 
fastighetsägaren sparar pengar genom att 
exempelvis begränsa antal bokningsbara 
pass per lägenhet.

 Bewator Entro är även ett passer  
 system för fastighetens övriga dörrar
Bokningsfunktionen är en del av passer-
systemet Bewator Entro. Detta innebär 
att det i samma system går att ansluta 
en fastighets övriga dörrar och portar, 
och på så sätt få en tryggare och säkrare 
fastighet. Samma nyckelbricka används till 
alla dörrar och om någon skulle tappa sin 
nyckelbricka så går den enkelt att spärra. 
Varje innehavare av en nyckelbricka kan 
ges individuell behörighet till var och när 
denne ska ha tillträde.

Enkelt och tryggt
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