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Caverion aloittaa ABLOY OS -kulunvalvonta- ja turvallisuusjärjestelmän jälleenmyyjänä
Caverion on allekirjoittanut Abloy Oy:n kanssa valtakunnallisen sopimuksen ABLOY OS -kulunvalvonta- ja turvallisuusjärjestelmästä, ja toimii
jatkossa järjestelmän valtuutettuna jälleenmyyjänä ja asennusliikkeenä sekä järjestelmään liittyvien palveluiden tuottajana. Caverion pystyy
laajan palveluverkostonsa avulla takaamaan koko maan kattavan palvelun ja ensiluokkaisen palvelutason.
”Abloy investoi voimakkaasti digitaalisiin ohjelmistopohjaisiin turvallisuus- ja kulunvalvontaratkaisuihin, ja tähän liittyen olemme juuri lanseeranneet ABLOY
OS -ratkaisun markkinoille. Olemme innoissamme päästessämme aloittamaan yhteistyön merkittävän talotekniikan ja turvajärjestelmien osaajan kanssa”,
sanoo Abloy Oy:n kulunvalvonnan liiketoiminnan johtaja Tuukka Parviainen.
ABLOY OS on moderni, jatkuvasti kehittyvä, selainpohjainen turvallisuus- ja kulunvalvontajärjestelmä, joka perustuu rooli- ja aluepohjaiseen kulun- ja tilojen
valvontaan ja tarjoaa monipuoliset rajapinnat kolmansien osapuolien järjestelmiin, kuten videovalvontaan ja rikosilmoittimiin. Käyttöoikeuksien ylläpito ja
reaaliaikaisen tilannekuvan saaminen yhdestä käyttöliittymästä helpottaa hallinnointia ja seurantaa. ABLOY OS sisältää aina graafisen karttapohjan
rakennuksineen, kerroksineen sekä tiloineen, joissa eri kulunvalvontaan liittyvät kohteet sijaitsevat. ABLOY OS on helposti integroitavissa Caverionin
käyttämiin RI- ja kameravalvontatuotteisiin.
“Uskomme ABLOY OS -käyttöjärjestelmään ja tulemme palkkaamaan uusia ammattilaisia ja kouluttamaan nykyistä henkilökuntaamme järjestelmää
varten. ABLOY OS -jälleenmyyntisopimuksen ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin”, sanoo Caverion Suomi Oy:n
liiketoimintapäällikkö Jussi Aaltojärvi.
ABLOY OS on suomalainen tuote, jonka edeltäjillä on pitkä historia suomalaisilla kulunvalvontamarkkinoilla.
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Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme
käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus,
terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja
teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja
teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja ItäEuroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi
ABLOY suojaa ihmisiä, omaisuutta sekä liiketoimintaa maalla, merellä ja ilmassa – olosuhteista riippumatta. Käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin luodut ratkaisut ulottuvat kotien
lukinnasta äärimmäistä turvaa vaativiin ammattikohteisiin. Maailmanlaajuinen 90 maata kattava jakeluverkostomme vastaa asiantuntevasta palvelusta. Abloy Oy on osa ASSA ABLOY
-konsernia, joka maailman johtavana oviympäristöratkaisujen toimittajana tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.
Konsernissa on 47 000 työntekijää ja liikevaihto on 7,5 miljardia euroa. www.abloy.fi
Abloy OS on Suomessa kehitetty käyttöjärjestelmä, jolla hallitset kriittisen infrastruktuurin ja kiinteistöjen turvallisuuden ja liikkumisen ekosysteemiä – turvallisesti, vaivattomasti ja
reaaliaikaisesti. Kaikki onnistuu yhdestä käyttöliittymästä.

