SSG ACCESS STANDARD
SÅ GÅR DET TILL
När en entreprenör kommer till er anläggning och använder sitt ssg access-kort i
läsaren ställs en fråga till ssg:s databas om
vilken behörighet som krävs. Direkt kommer ett svar om de kurser som efterfrågas
för tillträde till er anläggning är genomförda, till exempel ssg entre grundkurs, ssg
säkerhetskörkort, eller ssg miljöpass.
ssg access standard är kopplad till portalen mitt ssg, där information om kurser
administreras och lagras, samt till applikationen ssg access.

EFFEKTIVARE TILLTRÄDES- OCH
KOMPETENSKONTROLL FÖR INDUSTRIN
ssg access standard är en tjänst för tillträdes- och kompetenskontroll för industrin.
Den ingår som standard i alla nivåer av ssg entre-konceptet och gör det enkelt att se att
era entreprenörer uppfyller de krav ni ställer för att utföra arbete på anläggningen. Tjänsten
förenklar även inträdet genom ssg:s accesskort, som kan användas som ett inpasseringskort.
Genom ssg access standard kan ni som anläggning direkt ställa frågor till ssg:s databas för att kontrollera att era tillträdeskrav är uppfyllda. Svaren kan vid behov presenteras
på exempelvis en bildskärm hos en portvakt. Det är också möjligt att integrera kursinformation med befintligt inpasseringssystem och öppna en grind för automatisk inpassering. Alla
accesskort är försedda med teknologi för att fungera i de vanligaste inpasseringssystemen
på marknaden.

FÖRDELAR MED SSG ACCESS STANDARD
För industrianläggningen:
• Snabb kontroll att tillträdeskrav är
uppfyllda
• Förenklad administration av inpasseringskort och minskat behov att utfärda
egna inpasseringskort.
• Tillgängligt via webben.

MER INFORMATION
• I bastjänsten för ssg entre-konceptet
ingår ssg access standard med tillträdeskontroll och ingen installation av
programvara krävs, tjänsten är tillgänglig via applikation på webben.
• En integrationslösning möjliggör
kontroll med hjälp av ssg:s accesskort
även vid obemannade ingångar.
VILL DU VETA MER?
Vill du ha mer information om ssg access?
Kontakta vår säljavdelning på 060-14 15 00
eller sales@ssg.se.

För entreprenören:
• Kortare tid innan arbetet kan påbörjas.
• Enkelt att visa upp behörigheter för
en kravställande anläggning som kan
ordnas i förväg.
• accesskortet kan användas på flera
anläggningar i Sverige.
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