
Amido lanserar passagedokumentationssystem för fastigheter
Amido lanserar en öppen beta av ett nytt system där fastighetsägare, installatörer och andra på ett enkelt sätt kan dokumentera
passersystem i fastigheter.

Amido planerar släppa flera tjänster kopplade till fastigheter som är fria att använda. Pick N Place är den första tjänsten som nu släpps
i en öppen beta där alla kan använda den.

Systemet låter dig skapa fastigheter, ladda upp ritningar och placera ut vart utrustning som läsare, porttelefoner, centralenheter, routrar och
annat finns på ett enkelt sätt och sedan generera anläggningsdokumentation för detta.

Användaren kan fritt skapa egna enheter att sätta ut för att få en komplett hantering och flera personer kan samarbeta i processen.

På ett enkelt sätt kan icke experter skapa dokumentation för gamla och nya system. Att dokumentationen nu blir digital öppnar för att koppla
detta till standarder och system så att en installatör online kan se vad den utrustningen hen ska till finns, information om den och enkelt kunna
uppdatera efter utfört arbete.

- Vi vill göra det enkelt våra kunder och andra som arbetar med fastigheter. De ska inte behöva fundera på vilka standarder som
behövs i bakgrunden för att information de lägger till på ett enkelt sätt ska kunna delas mellan olika system och leverantörer, säger
Johnny Berlic, VD på Amido AB (publ).

Ju mer vi alla hjälps åt att bygga ekosystemen kring fastigheter desto fler kan då bygga nya typer av tjänster som skapar nytta för alla. Det
finns flera bra initiativ redan och vi vill vara med och dra vårt strå till stacken genom att förenkla hur dokumentation kan skapas och delas.

Pick N Place kan användas helt oberoende av vår tjänst Alliera och är ett led i vår strategi att få ut fler tjänster som skapar värde för
kunderna. Användningen är gratis och licensfri och vi hoppas att användarna av denna beta version delar med sig av förbättringsförslag,
avslutar Johnny Berlic.
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Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet

Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform
Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system.

Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och landsting samt i industrin.


