
Hvem er BEKEY?
Bekey er Danmarks ledende leverandør af sikre, digitale adgangsløsninger, der gør hver dag smartere for både 
professionelle og private. Vi fokuserer på at skabe innovation inden for områder, hvor den fysiske nøgle nemt kan 
erstattes med en mere sikker og digital løsning til fordel for beboerne.

Gør hverdagen lettere for jeres beboere

Et sikkert valg

Bekey sidder allerede i mere end hver 
anden aflåste opgang i Storkøbenhavn.

Bekey tilbyder digitale adgangsløsninger, 
der giver udvalgte distributører, 
hjemmeplejen, og avisbude let og sikker 
adgang til din opgang.

Systemet fungerer via en sikker, digital 
platform, der tildeler krypterede digitale 
nøgler til udvalgte distributører med et 
ærinde i opgangen.

Løsningen monteres usynligt i din opgangs 
dørtelefonanlæg og du låser dig fortsat ind i 
opgangen med din egen nøgle, fuldstændig 
som du plejer.
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Sådan får i Bekey

Når vi har modtaget jeres accept, sender 
vi en bekræftelse på mail indenfor få 
dage

Vi koordinerer med jer hvornår vores 
montører kommer ud for at foretage 
monteringen

Når installationen er udført og testet 
modtager I en mail og jeres beboere kan 
nu benytte flexlevering 
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Få svar på jeres spørgsmål her

Fordele for beboerne

Hvilke fordele opnår vores beboere?
Jeres beboere får en række fordele med Bekey installeret i dørtelefonanlægget. De kan springe 
pakkekøen over, og få levering til deres egen hoveddør - uden at udlevere en fysisk nøgle. 
Adgangssystemet giver nemlig jeres beboere mulighed for nemt at få leveret pakker, måltidskasser, 
dagligvarer, avis- og reklameomdeling, hvilket kan bidrage til en lettere hverdag. 

Hvilke distributører kan vi benytte med Bekey?
Bekey har indgået samarbejdsaftaler med bl.a. Aarstiderne. Vi indgår løbende samarbejdsaftaler med nye 
distributører og vi kan, hvis I er interesseret i det, sende informationer når vi indgår aftaler med nye 
distributører, som jeres beboere kan benytte sig af.  

Hvad koster det at få installeret Bekeys SmartReleys?
Det er gratis at få installeret Bekeys SmartReley og eventuelle udgifter til vedligehold af SmartReleys 
afholdes af Bekey.

Hjælp til plejekrævende beboere
Bekey har indgået samarbejde med 29 danske kommuner om at sikre at bl.a. hjemmeplejen adgang til 
plejekrævende beboere. Med Bekeys SmartReleys installeret i jeres opgangsdør kan vi sammen sikre at 
plejekrævende borgere modtager hjælp og at kommunen hurtigt får adgang, sparer tid og kroner og ører. 

Du er velkommen til at kontakte os
Hvis du ikke fandt svar på dit spørgsmål her er du velkommen til at sende os en 
mail eller ringe til en af vores medarbejdere:

Mail: info@bekey.dk Telefon: 43 43 99 90



Få svar på jeres spørgsmål her

En tryg løsning

Kan vi modtage en oversigt over hvem der har fået adgang til vores opgang?
I kan rekvirere en logfil over hvilket firma og hvornår de har haft adgang til jeres opgange. 

Hvem får adgang til opgangen?
Der gives adgang til samarbejdspartnere, når jeres beboere foretager en bestilling. Det betyder, at det ikke 
er Bekey, der giver adgang til opgangen men den beboer, der f.eks. bestiller en pakke eller dagligvarer. 
Herudover har hjemmeplejen og omdelere af reklamer og aviser adgang.

Hvordan er vi dækket i tilfælde af indbrud i opgangen?
Den digitale adgang via Bekey er krypteret og er kun aktiv i et begrænset tidsrum. Derfor er adgang via 
Bekeys løsning mere sikkert end en fysisk nøgle som kan falde i de forkerte hænder.

Teknisk

Påvirker installationen af Bekeys SmartReley garantien på vores anlæg?
Bekey er certificeret af de største producenter af dørtelefonanlæg på det danske marked. Det betyder at 
installationen af vores SmartReley ikke påvirker garantien på jeres anlæg.  

Hvem afholder evt. udgifter hvis vores dørtelefon ikke virker efter installation af Bekey?
Hvis fejlen er opstået på grund af vores installation, sørger vi naturligvis for at udbedre eventuelle fejl 
uden udgifter for ejendom og beboere.

Skal vi foretage os noget i forbindelse med monteringen?
Vi sørger for at koordinere med jer inden vi kommer ud for at foretage monteringen samt give besked om 
når den er afsluttet.

Du er velkommen til at kontakte os
Hvis du ikke fandt svar på dit spørgsmål her er du velkommen til at sende os en 
mail eller ringe til en af vores medarbejdere:

Mail: info@bekey.dk Telefon: 43 43 99 90


