
AmbitLocker – skybasert låssystem for garderobe- og oppbevaringsskap



Ambitlocker er en digital hengelås som fj ernstyres via internett 
(IoT), og betjenes med enkle trykknapper uten bruk av nøkler, 
nøkkelkort eller smarttelefon. Ambitlocker digitaliserer analoge 
låsbare skap, utstyrsrom og garderoberom, og fj erner bryderi 
med nøkler, låsesmeder og administrasjon.



Ambitlocker har tatt et oppgjør med den gamle 
måten å drive, serve og administrerer låsbare skap 
på. Med Ambitlocker er det mulig å ha full oversikt 
og muligheten til å få tilgang til alle låste enheter, 
døgnet rundt, uten å måtte få tak i serviceteknikere 
eller låsesmeder. Det er en ny forebyggende måte å 
beskytte mot tyveri av eiendelene dine uten å måtte 
involvere eksterne selskaper - systemet tar seg av alt.

• Spar tid og penger, og få bedre oversikt
• Ingen begrensing på antall enheter
• Enkel tilgang og kontroll via skybasert verktøy
• Ingen investering. Vi tar ansvar for alt
• Kan brukes på eksisterende skap
• Månedlig lisens per enhet
• Service inkludert

Brukeren booker og betaler for låsen via et 
nettbasert bookingsystem

Pinkoden er enkel å bruke og administrere.
Administrator kan enkelt overvåke og endre koder via 
nettportalen.

Verdens første resirkulerbare låssystem.

Skybasert låssystem 
som sparer deg for 
tid og kostnader

• Service inkludert
Administrator kan enkelt overvåke og endre koder via 



Sono er en komplett leverandør av innredninger til kontor, 

lager, verksted og garderobe.

Vår misjon er å gjøre din arbeidsplass bedre, og legger 

vår ære i å levere gode løsninger som svarer på dine 

behov – raskt, effektivt og til riktig pris.

Vi hjelper deg med å effektivisere og optimere din 

virksomhet, samt forbedre ditt arbeidsmiljø og minske 

påvirkningen på det ytre miljøet.
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