Servertjenester
Selg og monter adgangskontroll fra Salto, så håndterer vi lagring av brukerdata.
Ved å velge servertjenester fra R. Bergersen Sikkerhet & Design så får du tilgang til
din egen virtuelle server bak vår brannmur. Her kan du gi dine kunder egne områder
hvor de kan administrere sine brukertilganger, du kan gjøre det for de, eller du kan
velge å overlate det til oss dersom du skulle ønske å bruke tiden på noe annet.
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MODERNE SERVERTJENESTER
For Salto XS4 Offline og Online
DIN EGEN VIRTUELLE SERVER

1. ONLINE LØSNING

Online løsning betyr at hver oppgangsdør har en kommunikasjons boks som kommuniserer med vår server
over internett eller GSM4. Ved sperring av brikker eller endring av adgangsrettigheter oppdateres systemet
automatisk.
Online løsning administreres som hovedregel av dere som leverandør av systemet, men kan også overlates
til oss om ønskelig.

2. OFFLINE LØSNING

Offline løsning betyr at oppdaterte adgangsrettigheter (sperringer, endringer, nye brikker etc) legges inn på
ny brikke. Når denne presenteres for veggleseren så oppdateres systemet.
Offline løsning administreres som hovedregel av dere som leverandør av systemet, men kan overlates til
oss om ønskelig.

3. OFFLINE LØSNING M/VPN NØKKEL ( LOKAL ADMINISTRASJON)

Enkelte kunder av offline løsninger ønske å administrere løsningen selv. Dette kan de enkelt gjøre fra egen
PC gjennom bruk av en egen VPN key.

ENKELT OG TRYGT

Selg og monter adgangskontroll fra SALTO, så
håndterer vi lagring av brukerdata.
Ved å velge servertjenester fra R. Bergersen så får du tilgang til din egen virtuelle server bak vår brannmur.
Her kan du gi dine kunder egne områder hvor de kan administrere sine brukertilganger, du kan gjøre det
for de, eller du kan velge å overlate det til oss dersom du skulle ønske å bruke tiden på noe annet. Alt du
trenger er vanlig internett-tilgang og en VPN nøkkel.

Å LEIE SERVERPLASS HOS OSS GIR DEG MANGE FORDELER:
· Du slipper å investere i dyrt datautstyr og infrastruktur (lokalt internett, brannmur, VPN, etc)
· Du slipper å drifte utstyret (foreta oppgraderinger, ta backup, etc)
· Du behøver ikke avansert datakompetanse, it-avdeling, datakonsulenter, etc.
· Du trenger ikke programmere brikkene selv – vi kan gjøre det for deg
· Standard Salto installasjon er inkludert i standard oppsett av løsningen

OVERSIKTLIGE KOSTNADER
KOSTNADENE FOR DE ULIKE LØSNINGNE ER SOM FØLGER:
GENERELT
· Etablering av Virtuell Server: 			
· Leie av virtuell server				
· VPN key					

Kr. 3.900
Kr. 995		
Kr. 2.990

pr. installasjon
pr. mnd.
pr. stk.

Kr. 5.000
Kr. 595

(-25%)
(-25%)

ONLINE LØSNING
· Pris pr. VPN lock:				
· Månedspris pr. VPN lock:			

Det er 2 års bindingstid for leie av Server tjenester. / priser er oppgitt ekskl. mva

Servertjeneste inkluderer:
· Daglig backup
· Brannmur/VPN
· Full skalerbarhet
· Jevnlige oppdatering av programvare
· Jevnlige oppdatering av firmware
· 10 timer gratis Salto support i året
· Full tilgang til eget system

SPESIALRABATTER PÅ
SALTO

UNIKT FAGMILJØ

TILLEGGSTJENESTER

Våre Nøkkel Partnere som tegner
avtale på serverleie hos oss vil kunne
kjøpe Salto gjennom oss til meget
konkurransedyktige priser. Kjøp av
Salto gjennom oss vil både bygge
bonusskala og gi bonus, og du vil
kunne oppnå opptil 5% bonus på alt
varekjøp gjennom oss.

Vi har egen IT-avdeling med over 10
års erfaring med administrasjon av
Salto løsninger, og er en av få Salto
Premium Partnere i Norge. Det er en
ekstra trygghet for deg!

Som Salto Premium Partner kan vi
bistå med mer enn det tekniske. Hvis
du for eksempel kun ønsker å selge
og montere adgangskontrollen og
overlate prosjektering, låsplan, programmering av brikker og oppfølging
av endringer etc. til oss, så gjør vi
gjerne det.

