
Skylagring
Med adgangskontroll fra Salto kan R. Bergersen håndtere lagring av dine bruker-
data. Ved å velge servertjenester fra oss så får du tilgang til din egen virtuelle 
server bak vår brannmur. Her kan du administrere dine brukertilganger selv, og 
ønsker du ikke å gjøre dette selv - kan vi gjøre dette for deg. 
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MODERNE SERVERTJENESTER
For Salto XS4 Offline og Online
DIN EGEN VIRTUELLE SERVER

1. ONLINE LØSNING
Online løsning betyr at hver inngangs-/oppgangsdør har en kommunikasjons boks som kommuniserer 
med vår server over internett eller GSM4. Ved sperring av brikker eller endring av adgangsrettigheter 
oppdateres systemet automatisk. 

Online løsning administreres som hovedregel av dere som kunde av systemet, men dette kan også over-
lates til oss om ønskelig. 

2. OFFLINE LØSNING
Offline løsning betyr at oppdaterte adgangsrettigheter (sperringer, endringer, nye brikker etc) legges inn 
på ny brikke. Når denne presenteres for veggleseren så oppdateres systemet. 

3. OFFLINE LØSNING M/VPN NØKKEL ( LOKAL ADMINISTRASJON) 
Enkelte kunder av offline løsninger ønske å administrere løsningen selv. Dette kan du enkelt gjøre fra din 
egen PC gjennom bruk av en egen tildelt VPN nøkkel ( USB ). 
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OVERSIKTLIGE KOSTNADER

KOSTNADENE FOR DE ULIKE LØSNINGNE ER SOM FØLGER: 

GENERELT
· Etablering av Virtuell Server:    Kr. 4.230,-  pr. installasjon 
· Leie av virtuell server    Kr. 1.055,- pr. mnd.
· VPN USB nøkkel     Kr. 3.290,- pr. stk.

ONLINE LØSNING
· Pris pr. VPN lock:     Kr. 5.500-,** 
· Månedspris pr. VPN lock:    Kr.    630,-
· Månedspris pr. VPN lock ( GSM):   Kr.    690,-

Det er 2 års bindingstid for leie av Server tjenester. / priser er oppgitt ekskl. mva

**be om prosjektpris

Servertjeneste inkluderer:
 · Daglig backup
 · Brannmur/VPN
 · Full skalerbarhet
 · Jevnlige oppdatering av programvare
 · Jevnlige oppdatering av firmware
 

*prisene gjelder pr. 01.01.2023

Å LEIE SERVERPLASS HOS OSS GIR DEG MANGE FORDELER:

· Du slipper å investere i dyrt datautstyr og infrastruktur (lokalt internett, brannmur, VPN, etc)

· Du slipper å drifte utstyret (foreta oppgraderinger, ta backup, etc)

· Du behøver ikke avansert datakompetanse, it-avdeling, datakonsulenter, etc.

· Du trenger ikke programmere brikkene selv – vi kan gjøre det for deg

· Standard Salto installasjon er inkludert i standard oppsett av løsningen 

ENKELT OG TRYGT

Velg adgangskontroll fra SALTO, så kan vi håndtere både lagring 

og administrasjon av brukerdata. 
Ved å velge servertjenester fra R. Bergersen AS får du tilgang til din egen virtuelle server bak vår brann 
mur. Her får du områder hvor du kan administrere dine brukertilganger, eller du kan velge å overlate 
ansvaret og administrasjonen av brukertilganger til oss dersom du skulle ønske å bruke tiden på noe 
annet. Alt du trenger er vanlig internett-tilgang og en VPN nøkkel.



R. Bergersen ble etablert helt tilbake i 1972. Selskapet har siden vært en sentral 
aktør i Oslo innenfor lås og beslag til både privat og proffmarkedet. 

R. Bergersen er i dag landets største uavhengige leverandør innenfor sikkerhetsløsninger og interiørbeslag. Selskapet har 
over 50 ansatte, og i tillegg til våre kompetente butikk- og prosjektselgere har vi egen montasjeavdeling, egen IT-avdeling for 
integrasjon og produksjon av elektroniske låssystemer, og en egen avdeling for produksjon av systemnøkler og mekaniske 
nøkkelsystemer. Selskapet er lokalisert med lager, butikk og administrasjon på Alnabru i Oslo.

Sikkehetsløsninger
Vi leverer og monterer flere typer adgangskontroll og porttelefon løsninger, slik at du kan velge den løsningen som passer 
for deg og ditt prosjekt. Vi leverer også alarmanlegg og systemer for kameraovervåkning. Våre kunder er alt fra privatkunder/
eneboliger til borettslag og sameier,  hoteller, boligselskaper og større næringsprosjekter.

Interiørbeslag
Vi kan tilby Norges største utvalg av interiørbeslag som f.eks. dørhåndtak, møbelhåndtak og baderomsutstyr. Her finner du pro-
dukter i alle prisklasser og i et stort utvalg varianter og overflater. Vi har et nært samarbeid med mange arkitekter slik at vi alltid 
et tidlig ute med de siste trendene. Våre kunder er privatkunder over hele Norge, men vi leverer også til større boligprosjekter, 
hoteller og andre næringsprosjekter med høye krav til design, kvalitet og holdbarhet. 

Miljø og sikkerhet
R. Bergersen er sertifisert Miljøfyrtårn. Dette innebære bl.a. at de fleste av våre montasjebiler er elektriske. Vi stiller også krav 
til våre leverandører når det gjelder både miljø, etisk handel og arbeidsrettigheter. 

R. Bergersen er FG godkjent låsesmed bedrift. Vi er medlem i norske låsesmeder, og vi er godkjent for ansvarsrett av 

Direktoratet for Byggkvalitet. 

Er det ønskelig med et møte der du får presentert ulike løsninger relevant for deg ta kontakt med vår 
prosjektavdeling på telefon 22 04 07 50 

For åpningstider av våre butikker og besøksadresser, klikk deg inn på www.rbergersen.no

Velkommen til oss. 


