Information Technology Solutions

Dokument: Hur beställer jag taggar från Stonehouse

XXX Produkter
Varugrupp – Modell – Art nr

Teknik: EM4200 (samma funktion för EM4100, EM4102)
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När det gäller produkter som ex taggar, nyckelbrickor och kort så är det alltid så
att det sitter ett chip på insidan och höljet är alltså till för att skydda chippet.
När du beställer en RFID produkt så måste du vetaStonehouse
vilket typproducerar
av chipoch
som
du vill
utvecklar
lägga order på.
xxxxxxxxx till färdig produkt.

säkerhetsföretag.

Om du är osäker så kan du skicka 2 taggar/kort till oss så läser vi av din
Här ser du vår yyyyyyy
produkt, om du vill testa vår produkt så kan vi skicka
ett varuprov till dig.
Du lägger in den i ditt system och bekräftar att den fungerar som du vill.

Stonehouse är en distributör av
produkter och hänvisar förfrågningar
om installationer till våra ÅF.

Hur fungerar chippen i praktiken?

ochtekniklösningar
tekniklösningar
och
förför
säkerhetsföretag

Uranus PVC tillverkas på samma sätt som
ett kredit/bankkort och har samma tjocklek

EM chip är alltid standard och programmeras inte om
inte har specifikt
samtdu
egenskaper.
bestämt att du vill ha ex chip i serie, annars så fungerar det alltid.
Vi har kunskapen
Kunskap inom RFID lösningar
och tekniklösningar för

Du yyyy .

Taggar/kort fungerar i ditt system oavsett om du har graverade nummer eller
inte, så du kan beställa en produkt utan nummer om du önskar det, nummer
underlättar alltid administrativt.

säkerhetsföretag.

Typer av taggar:
Produkt
area info
Blank
tagg:text
en tagg
utan graverade nummer.
Leverantör
Stonehouse levererar produkter
till följande produktområden:
RFID taggar & plastkort
RFID läsare och programmerare
Tillbehör till RFID
Kortprinter & tillbehör
Larmsystem Hybrida & Trådlösa
Detektorer och larmgivare
Strömförsörjning och batterier
Elektriska lås & mekanisk skydd
CCTV & kameralösning
Installationsmaterial

Vad innebär RFID?

RFID lösningar är idag ett välkänt och en väl
Fungerar med befintliga passerkort och taggar.
Standardnummer:
det innebär att vi graverat upp 4-6
olika system på taggen
beprövad teknik.
och att dessa produkter finns oftast i lager, du ser i beskrivningen vilka system
Smart förvaring för en modernare arbetsplats
som är graverade.
Enkelt utryckt så förser vi produkter med

What do use to

teknik/chip.

Valfria nummer: det innebär att du bestämmer vilka system/nummer vi ska
Dessa vi
chip
du nr
i våra
nyckelbrickor,
gravera,
ex.och
ASSA
ochom
ettköpen
löpnummer. Då graverar
infinner
ASSA
med
prefix tag för
Bättre som
säkerhet
mer data
industrin, labels, stickers, märkband och
och ditt valda löpnummer.
specialanpassade produkter som tål hetta och
Automatiserat så personal kan fokusera på annat

mycket tuffa förhållanden.

Design: Lika som Valfria nummer men du vill har din logo i färg eller graverad.
What to use to

Produkter används sedan av våra kunder i olika
applikationer och system.

Om du beställer logo och inte har skickat den till oss så ladda upp den i kassa
innan du genomför ditt köp, vi återkommer alltid med
korrektur
tillstort
digurval
innan
Stonehouse
har ett
och vi
tar fram din
startar produktionen.
önskad produkt enligt er specifikation.
What to use to
RFID taggar finns i många storlekar och för många
ändamål.
Inom tillverkningsindustrin, jordbruk, handel för statistik
och spårning.
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Styrka och fördelar

Exempel hur du fyller i fält i butiken:
SUPPORT

Nu när du valt Valfria nummer eller Design så får du fylla i fält under ”Var vänlig ange
Stonehouse har verkat under lång tid och ägare och personal har
följande:
verkat inom säkerhetsbranschen sedan 1986.

Stonehouse hjälper dig med
utformnnig och design till dina

Under dessa år så har vi skapat och utvecklat företag som idag är
Här ser du 3 exempel hur du fyller i fälten
och hur det ser ut när vi graverar.
ett av Sveriges störsa leverantör av säkerhetslösningar.

RFID lösningar.
Vi hjälper dig med val av produkt
från vårt sortiment.

Systemnummer: det är det systemet som du vill ha graverade nummer på taggen
Med vår långa
så vet vinummer.
att trender kommer och går och
Löpnummer: Vi graverar en löpnummerserie
mederfarenhet
era utvalda
det
gäller
att
undvika
att
välja
lösningar
som blir utdaterade och
Enstaka Siffra/Bokstav: Används ofta av BRF/Fastigheter.
därmed kostsamma för dig som kund.

Eget lager – Leveranser
Vi på Stonehouse är noga med

Systemnummer för
ASSA (prefix S) och
RCO (prefix R)

Löpnummer, 1001, 1002 Du vill ha graverad siffra 12
Vi har fördelen att vi också anpassar oss efter dig som kund, dvs
1003 upp till 1099.

att kunna leverera våra produkter

våra produkter som vi säljer och utvecklar, tar vi fram efter
förfrågningar från våra kunder*.

i tid till dig som kund.
Därför bygger vi upp vårt lager i
Sverige.

* Stonehouse kunder verkar inom områden som; Brandlarm, Access/Passerkontroll, Besöksystem/Kortlösningar, Säkerhets/Inbrottslarm, CCTV/kamera, Lås &
Låsinstallationer samt RFID-lösningar.

I de fall vi har partners så är dom
Stonehouse kundsegment är : Installatörer, Systemintegratörer, Kommuner/Landsting/Offentliga förvaltningar och övriga Företag.

noggrant utvalda.

För dig som har kundunika eller
avtalsprodukter för avrop hos oss
så håller vi ett extra kontroll på
ert lagersaldo

Data och beskrivning

Vi hjälper dig med
RFID lösningar

Material:

Programmering av läsare

PVC plast

Leverans av kompletta
strömförsörjningar

Kompletta lösningar

Mått :

Vår ambition är att vi ska kunna

43 x 29 x 3 mm

leverera kompletta lösningar till
dig som kund..

Kundapassade lösningar
Framtagnig
Guaranteed Warranty

Färger standard:
Blå, Grön, Gul, Svart, Vit, Grå.

För merinfomation besök för

Teknik standard:

webshop och hemsida:

EM4200, Mifare S50-1k. MifareS70-4k,Salto, DESFire EV1/2/3.

www.stonehouse.se

Kombinanationschip, ex. EM4200/Mifare1k/4k

Denna tagg kan kundanpassas med din eget val av färg och chip även i olika
kombinationer enligt din specifikation.
Stonehouse Security
Ängsvaktaregatan 29
443 38 Alingsås
Telefon: +46 31 385 42 00
www.stonehouse.se
e-mail: stonehouse@stonehouse.se
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Styrka
fördelar
Här
ser du och
Stonehouse
standardprefix och system
SUPPORT

Stonehouse har verkat under lång tid och ägare och personal har
Här har du en tabell över de mest förekommande
system och prefixen.
verkat inom säkerhetsbranschen sedan 1986.

Stonehouse hjälper dig med
utformnnig och design till dina
RFID lösningar.
Vi hjälper dig med val av produkt
från vårt sortiment.

Under dessa år så har vi skapat och utvecklat företag som idag är
Ett prefix är alltid helt valfritt och har inget
med funktionen att göra utan hjälper dig att
ett
av
Sverigestext
störsa
leverantör
säkerhetslösningar.
veta vad siffrorna efter står för, du kan ha längre
ex,
ASSAaveller
välja
andra bokstäver som passar dig bäst.
Med vår långa erfarenhet så vet vi att trender kommer och går och
det gäller
att undvika
att välja skriv
lösningar
som
blir utdaterade
När det gäller val av system så har vi flera
system
än dessa,
det
som
gäller och
kostsamma för dig som kund.
eller ta kontakt med oss så hjälper vi tilldärmed
med tekniken.

Eget lager – Leveranser

Vi har fördelen att vi också anpassar oss efter dig som kund, dvs

Vi på Stonehouse är noga med

våra produkter som vi säljer och utvecklar, tar vi fram efter

att kunna leverera våra produkter

förfrågningar från våra kunder*.

i tid till dig som kund.
Därför bygger vi upp vårt lager i
Sverige.

* Stonehouse kunder verkar inom områden som; Brandlarm, Access/Passerkontroll, Besöksystem/Kortlösningar, Säkerhets/Inbrottslarm, CCTV/kamera, Lås &
Låsinstallationer samt RFID-lösningar.

I de fall vi har partners så är dom
Stonehouse kundsegment är : Installatörer, Systemintegratörer, Kommuner/Landsting/Offentliga förvaltningar och övriga Företag.

noggrant utvalda.

För dig som har kundunika eller
avtalsprodukter för avrop hos oss
så håller vi ett extra kontroll på
ert lagersaldo

Data och beskrivning

Vi hjälper dig med
RFID lösningar

Material:

Programmering av läsare

PVC plast

Leverans av kompletta
strömförsörjningar

Kompletta lösningar

Mått :

Vår ambition är att vi ska kunna

43 x 29 x 3 mm

leverera kompletta lösningar till
dig som kund..

Kundapassade lösningar
Framtagnig
Guaranteed Warranty

Färger standard:
Blå, Grön, Gul, Svart, Vit, Grå.

För merinfomation besök för

Teknik standard:

webshop och hemsida:

EM4200, Mifare S50-1k. MifareS70-4k,Salto, DESFire EV1/2/3.

www.stonehouse.se

Kombinanationschip, ex. EM4200/Mifare1k/4k

Denna tagg kan kundanpassas med din eget val av färg och chip även i olika
kombinationer enligt din specifikation.
Stonehouse Security
Ängsvaktaregatan 29
443 38 Alingsås
Telefon: +46 31 385 42 00
www.stonehouse.se
e-mail: stonehouse@stonehouse.se

