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Vejledning i Salto adgangssystem på Idrætsanlæggene i Gladsaxe


Salto adgangsbrikker er personlige og er registreret på navn og CPR-nummer.
Adgangsbrikker må ikke udlånes eller overdrages til andre.



Koden på Salto adgangsbrikken er de sidste fire cifre i indehaverens CPR-nummer.



Ved bortkomst af en adgangsbrik eller ved ophørt brug, er indehaveren, eller dennes
leder eller formand, forpligtet til straks at meddele dette til Idrætsanlæggenes administration, så adgangsbrikken kan blive spærret.



Salto adgangsbrikken holdes op foran briklæseren på eller ved døren. Ved yderdøre
skal herudover, udenfor normal åbningstid, indtastes kode før brikken holdes op til læseren.



Minimum én gang hver 30. dag skal brikken opdateres ved en yderdør (online dør) på
idrætsområdet. Hold gerne brikken foran læseren et par sekunder.
Har brikken ikke været forbi en online dør i en periode på 30 dage, vil brikken blive inaktiv, frem til den opdateres.
En inaktiv brik har ikke adgang til almindelige døre, men bliver automatisk genaktiveret ved ovenstående opdatering.



Det er ikke tilladt at blokere dørene, så de ikke kan lukkes. Holdes dørene åbne, vil
dette medføre en afgift på kr. 1.650,- for vagtudkald.



Som udgangspunkt vil døre til mødelokaler, klubdøre mv. være indstillet til at kunne
sættes i ’kontorfunktion’, så det er muligt manuelt, at stille disse døre permanent åbne
inden for normal åbningstid.
Skal en dør sættes i kontorfunktion gøres følgende. Åben døren på normal vis. Hold
håndtaget på indersiden af døren nede, og hold brikken op foran læseren. Herefter vil
døren bippe og blinke grønt.
For at låse døren igen, gøres det samme, hvorefter døren bipper og blinker rødt.
På specifikke yderdøre er denne funktion mulig, ved at holde knappen under tastaturet inde, mens (kode trykkes og) adgangsbrikken sættes op til læseren.

På gladsaxe.dk/idraet under Praktisk info finder du fire videovejledninger til Salto adgangsbrikker:
 Generel introduktion til Salto adgangsbrikker på Idrætsanlæggene i Gladsaxe
 Sådan opdaterer du din adgangsbrik
 Sådan sætter du en dør på kontorfunktion
 De forskellige typer af Saltolåse
Har du spørgsmål til Salto adgangssystemet, bestilling af adgangsbrikker, problemer med brugen eller har forslag til hensigtsmæssige justeringer, så er du velkommen til at kontakte administrationen på tlf. 39 57 62 03 eller e-mail idraet@gladsaxe.dk.

