CASE

TV2danmark
er glad for BUANCO som samarbejdspartner, fordi
systemet letter administrationen, sikrer bygning og
inventar og fordi supporten fungerer optimalt
Det hele startede med en lås på et cykelskur. Hos TV2 blev den første BUANCO
adgangskontrol lidt atypisk monteret på stationens cykelskur. Derfra blev systemet
udvidet til resten af TV2 i Odense og København.
Maskinmester Poul Erik Schulz fra TV2 fortæller: ”Udover at adgangskontrollen letter

BUANCO leverer komplette

den daglige administration af ud- og indlevering af nøgler samt administration af, hvem

integrerede driftssystemer til bl.a.

der har adgang hvor og hvornår, har vi været glade for BUANCO som leverandør af

virksomheder, hospitaler og ud-

flere årsager:

dannelsesinstitutioner med fokus
på kantinebetaling, adgangs-

• Vi har haft ønske om udarbejdelse af specielle standere til adgangslæserne. Den
slags specielle og atypiske opgaver klarer BUANCO for os, som vi ønsker det.
• Derudover yder de en god support, og muligheden for at BUANCO fjernbetjent
kan tilgå systemerne, både i Odense og København, er genial og begrænser
ventetiden, så vi får servicen, netop når der er behov. Generelt kører systemet
godt og driftssikkert, og de få gange vi har haft brug for support, er det gået
nemt, enkelt og hurtigt via BUANCOs online system.
• At vi ikke længere skal administrere almindelige nøgler og udskifte låse ved
bortkomst af nøgler gør også, at vi administrativt slipper for en del arbejde
og ikke mindst omkostninger.”
”Endvidere blev BUANCO valgt på grund af åbenhed, som blandt andet gør, at vi selv
har mulighed for at servicere og udvide på anlægget. Her udover har de været lette
at samarbejde med, når vi f.eks. har fået gode idéer som automatisk aflåsning, når
der er ro i områder samt booking af tv-udstyr i aflåste teknikskabe m.m. Vi benytter i
øvrigt også BUANCOs integrerede dørtelefonløsning”, afslutter Poul Erik Schulz, TV2.
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kontrol og tidsregistrering.

