
TRYGGT, SMART  
OCH ENKELT
– HÅLL KOLL PÅ DIN SÄKERHET MED INTEGRA W7



Säkerhet och kunskap
Med Integra W7, en av marknadens kraftfullaste och mest effektiva säkerhetsplattformar,  

kan vi lova dig lugn och ro när du lämnar arbetsplatsen. I vårt intelligenta system kan vi koppla 

ihop alla typer av säkerhetslösningar: passerkontroll, inbrottssystem, kameraövervakning och 

brandlarm. Allt för din säkerhet. 

Och du behöver inte hålla koll på en mängd olika system och gränssnitt – allt integreras  

i Integra W7. 

Frihet och trygghet
Du sköter allt via vår webbklient Artifex, som fungerar lika bra på dator som på telefon eller 

surfplatta. Du kan alltså hantera din säkerhet varifrån som helst, bara du har uppkoppling. 

Integra W7 är tillsammans med Artifex ett system utan begränsningar som passar alla slags 

verksamheter – från butikslokaler, kontorsfastigheter, till sjukhus och flygplatser. Beskriv för 

oss vilka behov och förutsättningar ditt företag har, så skräddarsyr vi en lösning för dig. 

Välkommen till Integra W7 och en tryggare tillvaro.

Artifex
Artifex är ett webbaserat användargränssnitt som hanterar bland 

annat kortadministration, kortbeställning och larmhantering.  

Det är också en självbetjäningsportal där användaren själv 

kan spärra sitt kort, ändra pinkod med mera. Artifex kan även 

kopplas ihop med vårt smarta besökssystem Check In, så får du 

ett och samma användargränssnitt.   

Integration till flera system
Du kan enkelt övervaka status och utföra åtgärder från en 

och samma databas och i ett och samma gränssnitt. Integra 

W7 med passer- och larmsystem är sömlöst integrerat till 

flera olika 3:e partssystem som t ex brandlarm, kamera och 

lokalbokning, du får allt i ett.   

Trådlösa läsare 
Undvik nycklar och använd dina passerkort även för trådlösa 

onlineläsare. Full flexibilitet genom att koppla ihop Integra W7 

med trådlösa onlineläsare för innedörrar och utrymmen som 

inte kräver fysiska säkerhetslösningar.

Bravida Cloud
Med Bravida Cloud kan du lämna

över driften till oss så att du och ditt företag kan ägna er åt det

ni är bäst på. Integra W7 och Artifex är båda tillgängliga via vår 

molnbaserade plattform Bravida Cloud som levererar högsta

möjliga stabilitet och tillgänglighet.
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Artifex – Smart och enkelt 
Artifex är ett webbaserat användargränssnitt som är lätt att använda och 

snabbt ger dig åtkomst till kartor, ritningar, larm samt passeradmini stration 

i tydlig enkel grafik. Artifex fungerar lika bra i din telefon eller surfplatta 

som i din dator – så att du kan hantera kortadministration i kontroll

systemet som exempelvis nya kort, pinkoder, koppling av tillträdeszoner 

och larmområden med mera, oavsett var du befinner dig. 

” ”Effektiv och smart lösning 
för in- och utpassering är 
en självklarhet, varje dag 
på en arbetsplats.

Inbrottslarm och han-
teringen av t.ex. larm-
zoner, möjligheter för 
till- och frånkoppling och 
mycket annat förenklas 
betydligt för användaren  
 genom integration av 
larm- och passage system.

Integration med kamera-
system till ditt larm- och 
passagesystem gör att t.ex. 
bildmaterial enkelt kan tas 
fram från loggar i ett och 
samma system.

”



Vi finns där du är

Tjänster
Bekymmersfri vardag och dygnetrunt service. 

•   RÅDGIVNING 
Vi hjälper dig att analysera företagets nuläge, 
vilka risker som finns och vilka behov du och 
ditt företag har. 

•  PROJEKT 
I de projekt som vi ansvarar för ingår: kon-
struktion/design, projekt ledning, installation, 
driftsättning, dokumentation, utbildning och 
systemadministration.

•  SERVICE 
Du väljer servicepaket efter ditt behov. Från 
före byggande underhåll och insatser med 
 reparation eller snabbt byte av felaktiga en-
heter till noggrann bevakning och uppföljning 
av både pågående och avslutade ärenden.

•  KORTADMINISTRATION  
Effektiv och smidig hantering av kortadmi-
nistration. Genom att vi håller ordning på 
behörigheter, larmzoner, aktiverade kort och 
allt annat som förenklar för dig.

•  SYSTEM FÖRVALTNING   
Nyttjar du ditt säkerhetssystems fulla potential 
så att tillgängligheten på din  arbetsplats är 
smidig, öppen och säker? Det ser vi gärna till 
att du gör, genom att vi optimerar tillträde, 
larmzoner och tillgängligheten i säkerhets-
systemets alla komponenter.  

 

Vi är representerade på hela 120 kontor i 
Sverige. Därför kan vi hjälpa dig oberoende  
av var du finns i landet. Eller för den delen,  
i Norge, Danmark eller Finland. Vår starka 
marknadsnärvaro gör oss unik som  
leverantör.

0771-128 128
bravidafireandsecurity.com

Check In välkomnar dina besökare
Komplettera din säkerhetslösning med vårt smarta besökssystem 

Check In. Bemanna receptionen när ni behöver, och använd själv

betjäningssystem när det passar bättre. Från enklast tänkbara reg

istrering till självbetjäningssystem som avlastar receptionen helt genom 

att ringa upp besöksmottagare och berätta att besök är på plats, skriva 

ut besöksbrickor, ge tillträde, öppna dörrar och mycket mer.


