


USBL Nøkkelen  
 

Digitale ekstranøkler for alle fellesdører i bygget!



Samle alle nøkler, kort, koder 
og brikker i én app.

Del midlertidige og 
permanente nøkler til venner, 

familie og andre.

Åpne dører med telefonen, 
med et enkelt swipe.

NB! Delte nøkler kan ikke mistes, knekkes eller deles av 
andre. Med digitale nøkler har du full kontroll. 



• Slipp kronglete overleveringer/mottakelser av nøkler. Del 

midlertidige nøkler med håndverkeren, postbudet eller noen 

som skal innom og vanne plantene- like enklelt som å sende 

en tekstmelding. 

• Reduser behovet for dyre nøkkelkopier. Spar kostnader på 

dyre ekstranøkler og del permanente digitale nøkler med 

familien, nære venner og naboen.  

• Bruk én app på alle dører. Appen fungerer som et 

supplement til dagens nøkkel/brikke løsning. Samle nøkler 

til oppgangen, garasjen, leiligheten, boden, postkassen, 

kontoret osv - i en go samme app. 

USBL Nøkkelen: Verdi for beboere



Hvordan sikre en vellykket pilot?

 

For at din digitale nøkkel skal fungere, må vi ha oppdatert navn og tlf nummer.  

Alle seksjonseiere bør gå inn på:  

usbl.no/min-side  

Påse at din informasjon på ‘min-side’ er korrekt. Seksjonseier vil få rettigheter til å dele 

videre nøkler til medlemmer av sin husstand eller andre som har behov for tilgang til 

bygget uten fysisk overlevering av nøkler. 



Hvordan kommer jeg i gang?
For å komme igang med USBL Nøkkel, følg de enkle stegene nedenfor!

1 2 3 4

Last ned Unloc-appen.  

 

For iPhone, besøk:  

Registrer deg.  

Opprett en bruker i appen 

med telefonnummeret ditt.

Få nøkler. 

De digitale nøklene dine ligger 

enten allerede klar i appen, 

eller så må du vente på at 

styreleder sender deg én. Ta 

kontakt med styret hvis du 

ikke har fått nøkler. 

Del og bruk nøklene!  

Da er du klar til å sende 

midlertidige og permanente 

nøkler til familien, kompisen 

og postbudet - rett fra appen! 

Oppgang A

Lurer du på noe mer? Besøk www.help.unloc.app

For Samsung, Huawei og 

andre smarttelefoner, besøk:

http://www.help.unloc.app


Sikkerhet og GDPR
Inngangsdøren til hjemmet vårt er terskelen mellom oss og omverden. 

Effektive løsninger skal aldri gå på bekostning av sikkerhet. 

• Sikkerhet: All informasjon og kommunikasjon sendes kryptert, tilsvarende 

som i nettbanken. Alle viktige hendelser loggføres. Unloc blir også hyppig 

sikkerhetsvurdert av eksterne sikkerhetspartnere. 

• Personvern: Vi benytter kun personlig informasjon til å kunne forbedre 

tjenestene våre. Du har hele tiden oversikt over hvilke personlige data som er 

lagret og hva de benyttes til.  

• GDPR: I Unloc har vi ivaretatt GDPR både på våre vegne og på vegne av 

administrasjonen i alle typer bygg, som for eksempel styret i et boligselskap.



Guider til bruk av appen



Guide 1: Åpne en dør med appen

2. Trykk på døren du skal åpne

1. Befinn deg i nærheten av 

døren du ønsker å åpne. Åpne 

Unloc appen på telefonen.

3. Swipe opp mot ‘åpne’.

4. Døren åpnes. Gå inn!



Guide 2: Del en nøkkel i Unloc-appen

1. Trykk på ‘Del nøkkel’ 2. Velg døren du vil dele nøkkel til 3. Velg mottaker av nøkkelen 4. Bestem tidsrom nøkkelen skal være 

gyldig.



Guide 3: Oversikt over delte nøkler

1. Trykk på de tre prikkene til høyre 

på  den relevante døren

2. Se oversikt over hvem du har delt 

nøkler til døren med.

3. Bestem tidsrom nøkkelen skal være 

gyldig.

Slett nøkkelen

Slå varsling på/av

Se brukslogg 



Guide 3: Motta nøkler og varslinger ved oppløsning

Varsling ved mottakelse av nøkler Varsling ved bruk av nøkkel du har delt




