
Amido tecknar återförsäljaravtal med
Låscenter
Amido och Låscenter i Västerås har tecknat återförsäljaravtal för Smart passage och
Alliera.

Låscenter ger sina kunder en personlig service där de delar med sig av sin kunskap för att skapa
kvalité från början till slut. Olika kunder har olika system och behov och för att automatisera
och förenkla dessa processer så kommer Låscenter börja använda Alliera för att deras kunder
ännu högre service.

- Detta är ett samarbete som hela kommunen vinner på, fler människor får access till modern
proptech teknik, fler fastigheter får Smart passage och räddningstjänsten får access vid brand,
säger Johnny Berlic, VD på Amido AB.

Vilka fördelar ser Låscenter med samarbetet?
- Den största fördelen är att vi kommer kunna leverera med högre kvalité och korta ledtiderna
genom att integrera våra kunder till ett och samma interface, Alliera. Dessutom kommer vi
genom samarbetet med Amido kunna erbjuda våra kunder ett större utbud av tjänster till
exempel Smart passage, säger Tobias Rojas på Låscenter.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen
oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon
genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de
behöver när de behöver det - automatiserat och enkelt.

Om Låscenter i Västerås AB
Vi är ett säkerhetsföretag med lång erfarenhet och stor kunskap som tillgodoser våra
kunders behov av mekaniska och elektroniska säkerhetslösningar. Vi levererar
skräddarsydda lösningar inom inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, lås,
beslag, dörrautomatiker, personlarm och större kundanpassade integrationsprojekt.

Våra kunder finns inom alla segment; alltifrån myndigheter och kommuner, de allra
största svenska företagen och organisationerna till små och medelstora företag,
fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privata villaägare.

Våra ledord är Kunskap, Kvalité och Personlig Service.


