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Porttelefon via telefonnätet
utan samtalskostnader
FreeCall Entry



FreeCall Entry ger boende möjlighet att
från den egna telefonen låsa upp aktuell
port för besökare som identifieras
genom besökarens telefonsamtal till den
boende. Vid porten ringer besökaren
med egen mobiltelefon till den boende
för att bli insläppt. Alternativt ringer
besökaren före besöket från annan plats
och telefon, och ges då en tillfällig kod,
som denne vid porten använder för till-
träde.

Billig trygghet
Boende vill hålla portar och entréer låsta på
grund av inbrott och vandalisering. Med FreeCall
Entry innebär det en enkel lösning utan samtals-
kostnader för fastighetsägare och boende. Inköp
av FreeCall Entry-systemet är mycket billigare
än traditionella porttelefoner, genom att det
befintliga telefonnätet används samt att den
boende använder sin fasta telefon eller mobil. 

De fastighetsägare som investerar i ett passer-
system från RCO får i stort sett FreeCall Entry
på köpet. Det går även att köpa FreeCall Entry
separat som en ren porttelefon, med möjlighet
att senare integrera den i ett fullvärdigt passer-
system.

Uppringning vid ankomst
Besökaren ringer från sin mobiltelefon till den
boende. Denne öppnar sedan porten från sin
telefon eller mobiltelefon genom att ringa upp ett
speciellt nummer, vänta på att en ton går fram
och sedan lägga på luren. Detta är helt gratis
eftersom samtalet aldrig kopplas upp.

Föranmälan med tillfällig kod 
Om besökaren inte har mobiltelefon kan den
boende från sin telefon ge ut en tillfällig kod till
porten genom att besökaren ringer och föran-
mäler sin ankomst. 

Koden är tillfällig och gäller endast en gång och
under en begränsad tid, exempelvis en timme.
Detta för att hålla säkerheten på en hög nivå. 

Öppna dörren direkt från mobilen
Boende i fastigheten, samt social verksamhet
som hembesök, nattpatruller, servicepersonal
och fastighetsskötare, kan öppna portar och
garage direkt med mobiltelefonen. Fastighets-
ägaren bestämmer vilka telefonnummer som
tillåts öppna vilka portar, även datum och tid
kan bestämmas.

Stora fördelar
- Ingen traditionell porttelefon behövs
- Ingen kabeldragning till lägenheterna
- Inga samtalskostnader

Komplettera med porttelefon
Det går bra att komplettera med porttelefon.

FreeCall Entry
Porttelefonilösning utan porttelefon –
besökare ringer istället med egen mobiltelefon



Besökaren ringer från sin mobiltelefon till den boende.

Den boende svarar. Om han/hon vill släppa in besökaren så ringer
han/hon till FreeCall-enhetens abonnemang som öppnar dörren.

Dörren är öppen och besökaren kan gå in.

Smidighet – i tre enkla steg
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TEKNISK DATA
FreeCall Entry

FreeCall Entry förutsätter att R-CARD 5000 finns installerat för aktuella portar. Vidare att
systemet kompletteras med TEL-50 kopplat till telefonabonnemang med nummer-
presentation. För funktionen med tillfällig kod måste kortläsaren för aktuell port vara för-
sedd med knappsats. 
FreeCall är en programvarufunktion med licenskostnad, i övrigt står besökaren för kost-
naden för det egna samtalet.
För boende med hemligt/dolt telefonnummer, svarar TEL-50 och kan endast öppna dörr.
R-CARD M5 FreeCall-licens: Artikelnummer: 24 090 010, E-nummer: 58 020 16




