
Intro til Unloc

For en installatør  
betyr det at man kan mikse og matche produkter fra 
forskjellige låsprodusenter hos én kunde – samlet 
i én felles løsning for digitale nøkler. Man kan altså 
bruke én type lås på garasjen, en annen til boden og 
en tredje til inngangsdøren. Dette gjør det lettere å 
sette sammen unike tilbud til dine kunder, enten de 
er prisbevisste, opptatt av interiør, eller ute etter det 
absolutt beste produktet til de ulike bruksområdene. 

For sluttbrukeren  
betyr det at de kan bruke én app – Unloc-appen, på 
alle dørene sine. De får samme brukeropplevelse og 
design, uavhengig av hvilken lås de ønsker å åpne. 

Det samme gjelder deling av nøkler. De kan dele  
nøkler med venner, tjenestetilbydere eller andre  
som måtte trenge fast eller midlertidig tilgang —   
like enkelt som man sender en tekstmelding. Unloc 
gjør det også mulig for bedrifter å levere en bedre 
tjeneste til sine kunder, ved å bake plattformen for 
digitale nøkler inn i sitt eget produkt. 

Et eksempel er vår partner OBOS, som nå tilbyr 
“OBOS-nøkkelen” til alle sine medlemmer. De har tatt 
i bruk  Unloc sin plattform og teknologi for å bygge et 
nøkkeladministrasjonsverktøy for styrene i boretts-
lagene sine. Det installeres Unloc-kompatible låser i 
stort volum både på fellesdører og private leilighets-
dører, og det er ikke bare OBOS som er med på den 
digitale bølgen. BBL Pivotal, HSB og flere av de store 
boligbyggelagene i Norden er i ferd med å rulle ut 
digitale nøkkelkonsepter bygget på Unloc. 

Borettslag som ønsker Unloc på sine dører kan 
kjøpe dette ved å knytte seg til OBOS-nøkkel, USBL-
nøkkel – eller en av våre andre partnere som tilbyr 
digital nøkkeladministrasjon ved bruk av 
Unloc-plattformen..

For privatpersoner er Unloc alltid gratis, slik at alle 
som ønsker Unloc på sin leilighetsdør, eller en digital 
hengelås på boden, kan kjøpe dette og koble opp til 
Unloc helt kostnadsfritt. Det eneste man betaler for, 
er selve låsen. 

Våre partnere
Våre lås-intergrasjoner

Unloc er en plattform for digitale nøkler som gjør det mulig å opprette, 
bruke, dele og administrere nøkler på tvers av ulike systemer. Litt som 
betalingsapper har gjort for banker og penger —  bare for låsprodusenter 
og digitale nøkler.
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Vi jobber for at Unloc skal kunne brukes med alle låser. Dette gjør vi ved å være 
agnostiske og gjennom samarbeid. Unloc er et supplement til våre partneres 

eksiterende løsninger f.eks. nøkkelbrikker, koder, adgangskort, eller annen app.

http://unloc.app/no/pages/unloc
https://unloc.app/en/pages/partners
http://unloc.app/no/pages/unloc
https://unloc.app/en/pages/integrations-property-developers

