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Socialförval

Nyckelfri hemtjänst för att öka
din trygghet
Du som bor i Värmdö kommun och är hemtjänstkund får låsvredet på insidan av
din entrédörr utbytt mot ett Phoniro systems AB. Det gör att
hemtjänstpersonalen inte behöver använda din entrényckel när de besöker dig
och risken att nycklar hamnar i orätta händer försvinner.

Vad är Phoniro?
Det är ett batteridrivet låsvred som
monteras på insidan av din dörr. Du själv
använder din vanliga nyckel när du låser
upp din dörr. Hemtjänsten däremot kan,
när det behövs, använda en ”digital nyckel”
i den mobiltelefon som de använder i
arbetet.

Det blir ingen åverkan på din dörr.
Självfallet medför låssystemet eller
monteringen inte någon kostnad
för dig.

Phoniro Lock System
Så här kommer
det att se ut på
insidan av din
dörr.

Phoniro registrerar också den tid
personalen är hemma hos dig, vilket gör
att du kan vara trygg med att du bara
betalar för faktiskt utförd tid.

På utsidan syns
ingen
förändring.

Hög säkerhet och integritet
Den ”digitala nyckeln” är personlig och
fungerar bara tillsammans med en godkänd mobiltelefon. Tekniken gör att
personal måste stå i omedelbar närhet av
din dörr för att kunna öppna den.
Eftersom ingen annan än din hemtjänstpersonal kan använda den ”digitala nyckeln”
blir den ju också som en ”digital
legitimation” för hemtjänsten.

Monteringen av systemet på din dörr
För din trygghet legitimerar sig montören.
Montören byter ut ditt nuvarande låsvred
mot ett Phonirovred. På utsidan av dörren
syns ingen förändring. Försäkringsskyddet
(skalskyddet) förändras inte.

Har du frågor?
Då kan du ringa till kommunens
systemförvaltare för support,
telefon 08-570 471 55.
Information kommer fortlöpande
och svar på vanliga frågor
kommer läggas upp på
kommunens hemsida.
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