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Adgangskontroll
Alle inngangsdører og dører til oppgangene samt heisen i oppgang A har installert enheter for
adgangskontroll.
De firkantede sorte boksene merket SALTO kan åpnes med brikker, armbånd eller mobiltelefon. Når du
holder brikken din eller armbåndet ditt nær den sorte flaten vises et grønt lys etter en liten stund, og da
åpner døren seg.
Alle leiligheter har fått utdelt et sett med tre blå brikker der leilighetsnummer og løpenummer er preget inn. Ekstra
brikker og armbånd med brikke kan bestilles gjennom forretningsfører.

Åpning av dører med mobiltelefon
Appen ‘JustIN Mobile’ må installeres på den aktuelle mobiltelefonen, og appen må aktiveres ved å legge inn eget
mobilnummer og en kode som man deretter får på SMS. Deretter sendes bestilling for bruk, se nederst på siden.
Når man nærmer seg døren åpner man appen, og trykker på nøkkelsymbolet. Da vil grønt lys vises, og døren åpnes.
Merk at det av og til kan være nødvendig å ‘sveipe’ nedover på skjermen for at nøkkelen i appen skal fungere. Dette
skyldes at den elektroniske nøkkelen er avhengig av oppdatering fra Internett når gyldigheten har gått ut.
Det koster 70 kroner per år å benytte ‘Justin Mobile’; dette vil bli belastet mobilabonnementet.

Porttelefon
Ved alle innganger og oppganger er det satt opp en enhet der besøkende kan ringe opp beboere.
Beboeren vil da få et oppkall på sin fasttelefon eller mobiltelefon.
Mange har vært overrasket å få oppkall fra et fransk nummer, +33 661 79 46 88, på sin telefon. Dette
er nummeret til vårt porttelefonanlegg, og benyttes av systemet når noen ringer på med
porttelefonen. Det kan være en god idé å lagre dette franske nummeret som en kontakt på
mobiltelefonen dersom denne benyttes med porttelefonen, for eksempel med navn ‘Porttelefon’.
Ved bruk av fasttelefon eller mobiltelefon vil man når man tar telefonen høre den som ringer på. For
å kunne snakke til den som ringer på må man taste 0 (null) for å aktivere mikrofonen, dette sier også
en stemme når man tar telefonen. Deretter kan man taste * (stjerne) for å åpne døren for den som
ringer på.

Svar på oppkall med smart mobiltelefon
Appen ‘Intratone’ må installeres på den aktuelle mobiltelefonen, og appen må aktiveres ved å legge inn eget
mobilnummer og en kode som man deretter får på SMS. Deretter sendes bestilling for bruk, se nederst på siden.
Appen vil gi beskjed på mobilen når noen ringer på, og når appen åpnes vil man både høre og se den besøkende. Appen
har egne knapper som benyttes for å aktivere mikrofonen og for å åpne døren.

Veiledning i bruk av porttelefonen for besøkende
Den besøkende kan velge hvem man skal ringe på hos på to måter:
1. Bruk av piltaster (<) og (>) rett under displayet. Man blar seg frem til riktig navn, deretter trykker man på ‘ring’
knappen (mellom de to piltastene).
2. Hvis man kjenner leilighetsnummeret (dette står på tavlene) slår man først inn firkanttast (#), helt nederst til
høyre på tastaturet, etterfulgt av leilighetsnummer og tallet 1, for eksempel 8021. Da vises navnet på den som
bor i leiligheten. Deretter trykker man på ‘ring’ knappen mellom de to piltastene rett under displayet.
Denne informasjonen står også oppslått ved alle innvendige porttelefonenheter.

Melding om bruk av apper
Vår leverandør må legge inn og aktivere bruken av apper i sine systemer før dette kan benyttes for adgangskontroll og
porttelefon.
Melding om at ‘Justin Mobile’ eller ‘Intratone’ er installert og aktivert (som forklart over) og hvilket mobilnummer som
er benyttet sendes til leder for Boligrådet, Tore B. Østensen, enten på epost tore@ostensen.net eller på SMS
til mobil 90 89 91 34, eller med en lapp i postkassen ved inngangspartiet.
Leverandøren vil legge inn dette i sine systemer, og noen dager etter vil appen være klar til bruk.

