Medarbetare med tilldelad behörighet kan öppna fordonsgrindarna på distans i AddMobiles app. Foto: AddMobile AB
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Fjärrstyrning av fordonsgrindar med
AddMobiles app
Med avsikt att hålla obehöriga ute från byggarbetsplatsen och samtidigt
underlätta in- och utpassering för behöriga fordon, följer ofta behovet av
fjärrstyrda fordonsgrindar. Traditionella lösningar för fjärrstyrning av
fordonsgrindar brister ofta i användarvänlighet, teknisk funktion och
säkerhet. De har i de flesta fall mycket begränsad räckvidd eller riskerar att
störas ut av annan radioutrustning. Det är svårt att hålla koll på vem som
öppnat grindarna och i värsta fall kan fjärrstyrningsenheten hamna i fel
händer.

AddMobiles appbaserade lösning för fjärrstyrning av grindar loggar alla
öppningar, så det blir enkelt att se vem som fjärrstyrt grinden – och när. Det
går även att bestämma vem som har åtkomst att fjärrstyra fordonsgrindarna –
exempelvis endast en platschef. Risken för att obehöriga öppnar
fordonsgrindarna kan därmed minimeras. Tack vare att appen inte riskerar att
tappa räckvidd eller störas ut av annan utrustning kan behörig in- och
utpassering på byggarbetsplatsen ske utan onödiga avbrott.
Möjligheten att fjärrstyra fordonsgrindarna är alltid kopplad till ett ID06-kort
som finns registrerat på den aktuella byggarbetsplatsen. Funktionen innebär
ett ytterligare användningsområde för ID06-korten och en ökad flexibilitet
med bibehållen säkerhet på byggarbetsplatserna.
Fjärrstyrningen av fordonsgrindar via app kräver ingen extra utrustning, utan
finns tillgänglig för alla med grindstyrning av fordonsgrindar från AddMobile.
Vill du veta mer eller ha hjälp med att aktivera funktionen för fjärrstyrning?
Kontakta Viktor Johansson, försäljningschef, på 040-66 33 106
eller viktor.johansson@addmobile.se.

AddMobile utvecklar hållbara digitala system för den uppkopplade
byggarbetsplatsen och bolagets kunder finns framförallt i bygg- och
anläggningsbranschen. Plattformen AddMobile Toolbox erbjuder
projekthantering, arbetsorder, verktygshantering, körjournal och smarta ID06passagelösningar – i ett och samma system. AddMobile grundades 2004 och
har kontor i Malmö, Stockholm och Karlskrona. Omsättningen 2020 uppgick
till 54 Mkr. För mer information se www.addmobile.se.
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