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TÄYSIN AUTOMATISOITU AVAUSPALVELU
HELPOTTAMAAN TALOYHTIÖN JA ISÄNNÖITSIJÄN ARKEA

Callock avaa taloyhtiön ovet ja palvelut puhelinsoitolla TURVALLISESTI JA NYKYAIKAISESTI.
Callock -palvelu kehitettiin tuomaan turvallinen avaus- ja käyttöpalvelu
taloyhtiöille. Palvelu toimii jokaisessa asennetussa kohteessa puhelinsoitolla.
CALLOCK ON TALOYHTIÖN
OMASSA HALLINNASSA
Ei vaihtuvia koodeja

Ei kaukosäätimiä

Säästää isännöitsijätoimiston aikaa

Poistaa liput ja laput,
kolikot, sekä excelit

Ei pesutupa kolikoita

Ei ulkopuolista ilkivallan mahdollisuutta - Callock on ”piilossa”
taloyhtiön sisätiloissa

Huoltoyhtiö , siivouspalvelu, lehdenjakaja ja muut taloyhtiön ostamat
palveluntuottajat pääsevät soittamalla sisälle

UUDEN OHJELMISTON AVULLA CALLOCK HALLINNOINTI ON TODELLA
YKSINKERTAISTA, HELPPOA JA NOPEAA
CALLOCK- palvelu hallinnoidaan täysin taloyhtiön puolesta - Helposti ja huolettomasti.
Palvelulla taloyhtiö pystyy itse hallinnoimaan kenelle pääsy taloyhtiöön sallitaan.
Taloyhtiö pystyy myös helposti ja nopeasti poistamaan pääsyoikeuksia.
Ja kaikki tämä 24/7.

Sopii mm. alaovien koodilukkojen tilalle, pesutupaan, saunaa, autotalliin,
sähköautolatauspisteisiin , autotalleihin, jätekatoksiin
ja muihin taloyhtiön tarjoamiin palveluihin, jotka tavallisesti ovat
avaimen, kaukosäätimen tai kolikkomaksun takana.
VAIN SOITTO CALLOCK-NUMEROON JA KAIKKI PALVELUT AVAUTUVAT.
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TALOYHTIÖN VASTAAVAN TIETOPAKETTI

Perinteisten kulkukoodien ongelmana on ollut niiden jatkuva päivitystarve sekä
ns. viranomaiskoodien vuotaminen ulkopuolisille tahoille. Ongelmaksi on muodostonut myös
laitteiden rikkominen ja näistä aiheutuvat jatkuvat kustannukset. Tämä meidän oli ratkaistava.
Ulkoisten näkyvillä olevien laitteiden rinnalle ratkaisumme oli Callock, joka on ”piilossa”
taloyhtiön sisätiloissa ja näin paremmin ilkivallalta suojassa.
Ajattelimme myös helpottaa taloyhtiön päättäjien arkea. Callockin avulla jakeluautojen ja
huoltoyhtiöiden työ helpottui huomattavasti, kun palveluntarjoajien puhelinnumerot ovat
tallennettu taloyhtiön omaan CALLOCK-palveluun.
CALLOCK-palvelu säästää aikaa ja resursseja sekä lisää turvallisuutta!
Taloyhtiöiden sauna- ja pyykkitupatilat varustetaan CALLOCK-aukaisulla, jolloin palvelua tai
tilaa käyttävä asukas maksaa käyttömaksun puhelimellaan soittamalla.
Samalla hoidetaan taloyhtiön autotallitiloissa olevan pesupaikan käyttö.
Helpompaa kuin koskaan ennen.
Avaus tapahtuu omasta numerosta soittamalla CALLOCK-numeroon.
Vain CALLOCK-järjestelmään tallennetut numerot toimivat. Turvallista, eikö totta.
Maksu veloitetaan puhelimen käyttäjältä puhelinlaskun yhteydessä,
jolloin taloyhtiö säästyy kolikoiden keräämiseltä,
sekä laskujen lähettämiseltä. Jokainen maksaa vain omat käyttömaksut,
eikä kukaan voi käyttää palveluja maksutta.
Callock tapahtumien tuloutus tapahtuu suoraan taloyhtiön tilille kerran
kuukaudessa. Helppoa ja nykyaikaista!

Ota meihin yhteyttä niin kerromme tarkemmin palvelustamme ja mihin kaikkeen
se juuri teidän taloyhtiössänne sopisi.Voit myös pyytää taloyhtiönne isännöitsijää
olemaan meihin yhteydessä. Palvelemme jokaista taloyhtiötä yksilöllisesti.
CALLOCK myynti: Mika Järvinen, Turun Lukko Oy | Rykmentintie 2, Turku
020 7000 200 | www.turunlukko.fi

