
onemanage avainhallinta
selaimessa ja sovelluksena



Avainhallinta on keskeinen osa-alue sekä yritysten että kiinteistöjen 
turvallisuudessa. Mitä enemmän kiinteistössä on lukkoja ja mitä enemmän 
avaimia tai kulkutunnisteita on eri henkilöillä, sitä tärkeämpää on varmistaa, 
että tiedot avainten haltijoista ja turvatasoista ovat aina ajantasalla.

OneManage Avainhallinnan avulla voit ylläpitää lukostoasi ajan tasalla  
välttäen turhia selvittelytöitä. Lukostojen hallinta tapahtuu verkkoselaimella.  
Päivittäiset avainten luovutus- ja palautustoiminnot voidaan hoitaa myös 
kätevästi Android- tai IOS-laitteissa toimivalla mobiilisovelluksella.

Avainhallintaohjelmisto on kehitetty yrityksen tai yhteisön lukituksesta ja 
avainhallinnasta vastaavien henkilöiden perustyövälineeksi, joka mahdol-
listaa selkeän ja luotettavan avainhallinnan ja lukituskohteiden seurannan. 
Ohjelmisto on turvallinen, reaaliaikainen, kustannustehokas sekä erittäin 
helppokäyttöinen.

ONEMANAGE AVAINHALLINTA



REAALIAIKAINEN 

MONIKÄYTTÖINEN

PAIKASTA RIIPPUMATON

HELPPOKÄYTTÖINEN

Näet reaaliaikaisesti, kenellä tiloissasi on 
oikeus kulkea ja kuinka paljon avaimia  
kullakin taholla on käytössään.

Voit käyttää palvelua sekä selaimessa että 
mobiilisovelluksella, joten pääset tarvittaessa 
tekemään muutoksia ja tarkistamaan tietoja 
ajasta tai paikasta riippumatta.

Ohjelmistoon voidaan kirjata kaikki tietylle 
henkilölle luovutetut avaimet, kulunvalvon-
tatunnisteet ja lähettimet. Ohjelmisto tukee 
kaikkia kulkutunnisteita ja lukitusjärjes-
telmiä. 
 

OneManage Avainhallinta on erittäin 
helppokäyttöinen ja selkeä. Tarjoamme 
aina käyttöönoton yhteydessä kattavan 
koulutuksen järjestelmän käyttöön.

VALTAKUNNALLINEN TIETOTURVALLINEN

Voit itse valita, mitä lukituskumppania 
haluat käyttää. Teemme mielellämme 
tarjouksen kokonaisvaltaisesta avainten-
hallintaratkaisusta. 

OneManage Avainhallinta käyttää suojattua 
yhteyttä. Ohjelmiston tiedot ovat turvassa 
pilvipalvelualustalla. Palvelimet sijaitsevat 
Suomessa.   

Oviympäristöjen asiantuntija

Turvallinen ja kustannustehokas ratkaisu

Virialta saat kattavasti myös muita avainhallintaan liittyviä tuotteita ja palveluita

► Avaimet 
► Kulkutunnisteet 
► Avainkaapit 



Viria Security Oy
myynti@viria.fi

puh. 029 001 3000
www.viria.fi

Viria-konserniin kuuluva Viria Security Oy on yksi Suomen 
suurimmista kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden toimittajista. 
Virian turvaliiketoiminnan perusajatuksena on yksi turvallisuus. 
Varmistamme asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden suojaamalla 
ihmiset, tiedon, kiinteistöt ja muun omaisuuden fyysisen turvan ja 
tietoturvan keinoin. Viria Securityn 21 paikkakunnalle levittäytynyt 
toimipaikkaverkosto varmistaa vahvan valtakunnallisen palvelukyvyn.

Virialta saat yhdestä paikasta kaikki turvallisuusratkaisut muun 
muassa lukituksesta, kameravalvonnasta ja kulunvalvonnasta 
tietoturva- ja tietoverkkopalveluihin saakka. Yksittäisten palveluiden 
lisäksi Viria tuottaa laajoja palvelukokonaisuuksia.

Turvallisuuden edelläkävijä


