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Ett mycket flexibelt system som passar 
för både små och stora anläggningar 
och kan enkelt kompletteras till  
befintliga passersystem.



Passersystem för alla grindar, bommar, portar och pollare

Automatisk statusrapportering av anslutna grindar

Passerspårning med loggbok

Larm och notifiering 

Fjärrstyrning via app / webb  

Schemaläggning

Driftstatistik 

Automatiska programuppdateringar

Skalbart och flexibelt

Kan integreras med alla andra passersystem 



Fjärrkonfigurering
Inga besök ute i fält är nödvändiga efter installation; 
alla inställningar görs via CAMI Cloud. 
Vi kan erbjuda startkonfigurering med t.ex. önskade 
telefonnummer. Enkel administrering av användare 
med namn, telefonnummer, mailadress, access-tider 
via telefon eller webbläsare.

Öppna med telefonen
Använd Cami connect-app eller ring grinden för att 
öppna. Bara behöriga användare kan öppna. 

Vi använder oss av +37 nummer då det ger oss 
tillgång till samtliga GSM-operatörers nät i Sverige. 
Samtalen är kostnadsfria.

Övervaka
Namnge och gruppera enheter efter egna önske-
mål. Samlad överblick med information om aktuell 
status för samtliga enheter.  
Färgkodade prioriteringar av status.  
Grindens position på karta baserad på registrerad 
adress. 

Prognosbaserad serviceinformation
Systemet kan automatiskt räkna ut datum för nästa 
service baserat på tid och faktiskt användande av 
anslutna grindar, bommar och pollare. 

Larm och notifiering
Tydlig indikering av felande grindar. Larm och infor-
mation om återställning kan även skickas som SMS 
eller email till valfria mottagare.

Schemaläggning 
Lägg ett schema för när grinden ska vara öppen. 
Helgdagar är förprogrammerade och klämdagar 
kan enkelt läggas till. Användare kan knytas till ett 
tidschema för att skapa begränsad access.

Spåra inpasseringar
Följ upp vilka användare som öppnat grinden och 
när. Logboken lagras säkert i Google Cloud och kan 
inte manipuleras.

CAMI connect  
– så fungerar det



Kan integreras med 
passersystem av 
alla fabrikat

”Ökar tillgängligheten och

effektiviserar organisationen.”

4,6



Effektivitet
Förenklar och sparar tid med enkel 
webb-administration av accesser för 
GSM-öppning.

Ökad kontroll
Få information både vid larm och åtgärdat fel, 
samt driftstatistik.  
Antal servicetillfällen kan anpassas efter 
faktiskt användande.

Trygghet
Automatisk övervakning av grindar, 
minimerar risk för felande öppna grindar. 

Driftsäkerhet
CAMI Serviceteam kan logga in och felsöka 
grinden. Inga nödvändiga fältbesök.

Skalbart och flexibelt 
Kan installeras på grindar av alla fabrikat och 
varje enhet kan ha upp till 1000 användare. 
CAMI connect går att kombinera med andra 
system för öppning som t.ex. fjärrkontroll och 
kodlås. 

Öppna med mobilen
Smidig öppnafunktion från mobilen.

Enkel app
Med appen har du snabb åtkomst till alla 
funktioner och är enkel att använda. 

Säkert 
Bara de som är registrerade användare kan ansluta 
via app.

Flexibelt 
CAMI connect går att kombinera med 
andra system för öppning som t.ex. 
fjärrkontroll och kodlås. 

Fördelar för användare Fördelar för ägare ”Smidigt med ett automatiskt
system som övervakar våra 
passager.” 

”Vi kan nu sköta alla våra grindar
och bommar centralt och få bra 
loggning för hur de används.”

”Bra service och trygg drift.”



Installation och service
Installation av CAMI connect dosa görs av vårt service-
team på önskade grindar, bommar, portar och pollare. 
Välj samma abonnemangsform, BAS eller PREMIUM, för 
dina enheter och få tillgång till app och webbtjänsterna 
för att konfigurera och använda. 

Grind, bom, port och pollare rapporterar själva eventuella 
fel och beräknar även servicedatum utefter hur mycket de 
används. Önskar ni att vi regelbundet gör service, finns 
CAMI serviceabonnemang som tilläggstjänst. 

Programvaran utvecklas regelbundet och uppdateringar 
av programvaran sker automatiskt. 

CAMI serviceavtal inkluderar:

Service på tidsintervall eller öppnings- 
cykler, beroende på vad som inträffar först

Tillståndsbedömning, smörjning av 
mekanik och byte av slitagedelar

Återrapportering på utförd service

Rabatt på reservdelar (20%) 



Fjärrkonfigurering 

Öppna med telefon 

Övervaka / logbok 

Mobilt internetabonnemang 

Prognosbaserad serviceinfo 

App (öppning/konfigurering) 

Schemaläggning 

Larm och notifiering 

Spåra inpasseringar 

CAMI serviceavtal 

CAMI connect BAS

Anslut en grind per abonne-
mang. Vid flera passager  
välj samma typ av abonnemang 
för samtliga.

Mobilabonnemang utan  
nummerangivelse kan bara 
öppna via app. 

Begränsat stöd för kontantkort. 

Full potential får ni om ni även 
tecknar CAMI service-avtal.

TILLVAL TILLVAL

CAMI connect Premium

Abonnemangspaket
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