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Miten avaimia pitäisi hallita ja miten niiden hallinta on järjestetty sinun kiinteistössäsi? Avainhallinta on osa avainturvallisuutta, johon kuuluu valittu
turvallisuustaso, avaimen säilytys ja varmennettu
käyttöoikeus. Avainturvallisuutta on myös se, että
avaimen käyttäjä on huolellinen oman avaimensa
säilyttämisessä ja sen hallinnoimisessa.
Me AM Avainhallinnassa palvelemme kaikkien tunnettujen avainjärjestelmien hallinta- ja ongelmatilanteissa.
Kauttamme voit hoitaa perinteiset lisäavain- ja sarjoitustilaukset sekä sähköisten järjestelmien päivitystehtävät asiantuntijapalveluina.
Palvelemme valtakunnallisesti kattavan AM Avainhallinta -pisteiden ja partneriverkoston saumattomana yhteistyönä. Päämääränämme on asiakkaan kiinteistön kokonaisvaltainen turvallisuus. Alan asiantuntijoina meillä on osaaminen, työvälineet ja valtuudet palvella.
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AM Avainhallinnan tavoitteena on varmistaa asiakkaan kiinteistön

Avainhallinnan asiakkaina on isännöitsijöitä

turvallisuus. Hyvä avainhallinta alkaa kiinteistön lukoston ja avai-

ja kiinteistömanagereita. Asuntoyhtiöiden

mien nykytilan kartoituksella, jossa raportoimme kohteen omista-

suuret avainmäärät ja kuun vaihteeseen

jalle lukituksen puutteista ja riskeistä.

painottuva avainliikenne on huomioitu
avainhallinnan ohjelmamme kehitystyössä ja

Kun perustus on saatu kuntoon, koulutettu henkilökuntamme
ylläpitää haltijatietoja omassa avainhallinnan ohjelmassamme pal-

käytännön logistisissa ratkaisuissa toimipisteissä.

velukuvauksen mukaisesti. Sen avulla hoituvat avainten luovutukset ja palautukset vaivattomasti. Järjestelmä on kehitetty hyödyn-

Palvelemme myös uudiskohteiden mas-

tämällä asiantuntijuuttamme rakenteellisesta suojauksesta.

sa-avainluovutuksissa, joissa avainten luovutus dokumentoidaan oikein ja hoidetaan
sujuvasti ilman pitkiä jonotusaikoja.

KULUNHALLINTA
Kulunhallintapalveluja käytetään esimerkiksi liikekiinteistöissä ja
korkean turvatason kohteissa, joissa käyttäjien kulkua halutaan

LIIKEKIINTEISTÖT

seurata ja rajata. Myös nykyaikaisessa asuinkiinteistössä voidaan
käyttää kulunhallintaa nostamaan turvatasoa, esimerkiksi verkko-

Liikekiinteistöjen muuttuvat vuokralaiset ja

kellareissa kulkijoita voidaan jälkikäteen tarkistaa ja kulkuoikeuksia

työvoiman vaihtuvuus vaativat asiantunte-

helposti poistaa.

musta ja toimivaa ohjelmaa avainliikenteen
seuraamiseen. Huolehdimme, että kohtee-

Käyttöoikeuksien muuttaminen on nopeaa ja sähköisten lisäavain-

seen on tarvittava määrä avaimia sujuvaan

ten sekä tunnisteiden teko on sujuvaa myös käyttäjän kannalta.

huoltoliikenteeseen. Varmennamme huolto-

Päivitystehtävät hoidamme suojatuilla yhteyksillä nopeasti ja

ja yleisavaimien luovutuksen sekä seuraam-

varmasti.

me, että avaimet palautuvat sovitussa aikataulussa takaisin. Ohjelmamme käyttäjänä
asiakas voi myös pyytää avaimen luovutusta

LUKITUSSUUNNITTELU & KARTOITUS
Lukitussuunnittelua hoitaa kuorisuojaukseen erikoistuneet ihmiset,
joilla on tietoa rakenteellisen suojauksen vaatimustasoista sekä
terminologiasta. Suunnittelijamme osaavat ehdottaa pitkäaikaisia
ratkaisuja huomioiden kohteen erilaiset kulkuprofiilit
ja lukituksen vaatimustasot.
Kiinteistön kokonaisvaltaisessa
haltuunotossa huomioimme
lukituksen ajantasaisuuden
ja raportoimme riskeistä ja
puutteista rakenteellisessa suojauksessa.

luotettavasti oman käyttöliittymänsä kautta.
Suojauksen palauttaminen riskitilanteessa
esimerkiksi avaimen katoamisen yhteydessä
onnistuu nopeasti ja säästää kustannuksia merkittävästi.
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