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Ansvarar du för en fastighet eller för ett verksamhetsområde med flera 
olika accesspunkter och olika parallella låssystem? Har du inom dessa 

områden kunder som du vill låta själva administrera permanent och 
tillfällig access för anställda och leverantörer samt hantera sin egen 

besöksmottagning för sällanbesökare? 

 
Stamford Gate System förenklar accessadministration i en komplex värld! 



 

Produktbeskrivning 
Allmänt 
Stamford Gate System är ett flexibelt behörighetssystem 
som låter dig ta kontroll över administrationen av accesser 
och besökshanteringen när du ansvarar för en fastighet 
eller ett verksamhetsområde med flera låssystem och/eller 
har flera kunder som du vill låta administrera sina egna 
behörigheter och besök.  
 
Key features 
• Administration av permanent och/eller tidsbegränsad 

behörighet 
• Mobil besöksanmälan samt godkännandehantering 
• Möjlighet att koppla behörighet till genomgången 

online utbildning, t.ex. en säkerhetsgenomgång 
• Integration till flera parallella låssystem 
• Möjlighet att delegera administration till internkunder 
• Möjlighet att debitera internkunder för användning 
• Modernt webbaserat användargränssnitt 
• Stöd för multipla språk 
• Levereras som en tjänst (SaaS) eller installerat 
 
Konfigurerbarhet 
Stamford Gate System låter en central administratör 
konfigurera olika säkerhetsområden med olika 
accesspunkter. Till de olika säkerhetsområdena kan sedan 
en lokal administratör definieras för att t.ex. låta en 
internkund eller externkund själv administrera 
behörigheterna och besöksmottagningen för sitt eget 
område. 
 
Varje administratör kan skapa användare och tilldela 
access tidsbegränsat eller tills vidare för access till det egna 
området. Användarna kopplas till aktuellt 
identifikationssätt (kort, tagg kod osv). Administratören 
kan även konfigurera reglerna och flödet för eventuell 
besökshantering. 
 
Stamord Gate System integrerar mot Accesspunkternas 
styrsystem (Gate Operating System / GOS) för att utbyta 
behörighetsinformation som gör att behöriga kan ta sig 
in/ut med aktuellt identifikationssätt. 
 
 
Besöksmottagning 
Stamford Gate System möjliggör för externa besökare att 
via en webapplikation, på t.ex. en mobil enhet, ansöka om 
att få besöka någon inom fastigheten/ 
verksamhetsområdet. Besökaren får 
identifiera sig med fördefinierad 
information (konfigurerbart) och välja 
bland tillgängliga besöksmottagare 
(konfigurerbart). Om och när en 
besöksmottagare har godkänt 
besökaren och besöket, skickas en PIN-
kod via SMS till besökaren som då kan 
ta sig in/ut via designerad accesspunkt. 

Behörighetscertifiering 
Stamford Gate System ger dig möjlighet att ställa krav på 
ett certifikat på fullgjord utbildning vid behörighets-
tilldelningen. På så sätt kan man t.ex. säkerställa att en viss 
säkerhetsutbildning har genomförts för att få tillgång till 
ett visst område. Integration kan göras till ett Learning 
Management system (LMS) för certifieringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel på konfiguration med flera områden, kunder och 
accesspunkter var behörigheter och besökare alla kan 
administreras av Stamford Gate System. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel på konfiguration med multipla låssystem vars 
behörigheter alla kan administreras av Stamford Gate 
System. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel på konfiguration med multipla kunder som kan ges 
behörighet att själva administrera sina behörigheter och 
besök. 
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Teknologi – Integrationer - Säkerhet 
Teknologi 
Stamford Gate System nås via valfri internetansluten 
webbrowser. Administratörsgränssnittet är anpassat för 
att köras på en dator medan besöksanmälan med fördel 
kan köras på valfri mobil enhet.  
 
Stamford Gate System kan levereras som en tjänst (SaaS) 
eller som ett installerat system på kundens servrar 
beroende på vilket upplägg som passar kunden och 
kundens IT arkitektur. Vid installation hos kund krävs en 
fysisk eller virtuell maskin med Windows Server 2012 eller 
senare.  
 

Integrationer 
Idag finns integrationer utvecklade till följande låssystem 

• Stanley Security 
• ASSA ABLOY ARX  
• Unitek UniLock 

 
Integrationer kan enligt överenskommelse utvecklas för 
fler låssystem. 
 
Integrationerna sker via web API med SSL kryptering. 
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Stamford and Addnode Group

Stamford AB 
I över 30 år har Stamford tillhandahållit affärskritiska 
system och tjänster till kunder med höga krav på 
driftsäkerhet. Bland våra långsiktiga kunder finns några av 
Sveriges största detaljhandelsföretag, försäkringsbolag, 
hamnar och terminaler. 
 
Vi har cirka 70 anställda på våra kontor i Stockholm, 
Karlstad, Göteborg, Malmö, Umeå (Sverige) och i Pune 
(Indien) och tillhör Addnode Group. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Addnode Group 
Addnode Group är ett internationellt IT-företag med 2 300 
anställda i 17 länder. I nära samarbete med våra kunder 
skapar vi digitala lösningar som använder mjukvara och 
tjänster för att bygga ett mer hållbart samhälle. Våra 
kunder använder våra digitala lösningar för att designa, 
bygga och förvalta produkter, fastigheter och infrastruktur. 
 
I mer än 25 år har Addnode Group aktivt bidragit till mer 
hållbara samhällen där människor, företag, myndigheter 
och organisationer interagerar med tekniken som omger 
oss. 
 
Addnode Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 


