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digital adgangskontrol

Vesterhavet ødelægger alt - men nu har vi en løsning der virker

Surfklubben NASA’s klubhus - også kaldet “Hummerhuset” - er opført så tæt på havet som muligt.
Medlemmerne har nem adgang til stranden, og
efter en lang dag på bølgerne, kan de nyde den
storslåede udsigt fra klubhusets vinduer. Den korte
afstand til Vesterhavet har dog været en udfordring for det elektroniske adgangssystem, der
styrede de tre døre i klubhuset - vejrliget ødelagde
én efter én komponenterne i dørene. En anden
problemstilling var den løbende opdatering af
hvem, der måtte have adgang til klubbens lokaler.
Hver gang, der kom et nyt medlem i klubben eller
et eksisterende medlem meldte sig ud eller ikke fik
betalt kontingent, skulle nogen omprogrammere
de tre døre med specielt programmeringsudstyr.
Formand Stian Eide, fik hurtigt nok af de tidsslugende opgaver og tekniske problemer og så sig om
efter en bedre løsning.
Det tog ikke lang tid for Stian at konkludere, at
nemlock kunne løse en række af de problemstillinger han havde kæmpet med og oven i købet
gav nogle ekstra fordele: Dørene kunne både
åbnes med mobiltelefoner, kort og vandtætte NFC
armbånd. I nemlock’s løsning var de elektroniske
kredsløb endvidere placeret godt og sikkert på in-
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dersiden af bygningen – beskyttet mod det barske
vesterhavsmiljø. Samtidig kunne nemlock’s webbaserede administrationsmodul integreres med
klubbens medlemskartotek, så det blev meget
lettere at administrere adgang til huset. Så nu er
det slut med klager over låse, som ikke fungerer
eller den trælse opgave med konstant at skulle
opdatere brugerlisten i de tre låse.
Hummerhuset er hjemsted for flere foreninger,
og hver forening kan nu vedligeholde deres egen
medlemsliste. Praktiske spørgsmål som ”Hvem gik
sidst og glemte at slukke for kaffemaskinen” eller
”Hvem efterlod stedet flydende med skrald?” blev
lette at besvare - et enkelt kig i administrationssystemets log afslører nu dette. Det sidste og bestemt
ikke uvæsentlige argument for at vælge nemlock
var, at systemet kun kostede en brøkdel af andre
elektroniske adgangssystemer på markedet.
Stian Eide udtaler
”Det er en enorm lettelse at være skiftet til nemlock – væk med bøvl med elektroniske systemer
der gik i stykker og vedligehold af medlemslister
– nu kan jeg bruge tiden på bølgerne i stedet”
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