
AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE  
PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET



ORIGO
SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION 
OCH HÖGRE SÄKERHET

Med Origo har vi i nära samarbete med våra kunder 
och partners tagit fram ett överordnat system som 
effektivt administrerar och övervakar stora säkerhet-
sinstallationer. 

SÄKERHETSSYSTEMETS 
MITTPUNKT
Systemet samlar företagets säkerhetsinformation 
och är ett öppet system.  Det har ett webbaserat,  
decentraliserat arbetssätt som ger alla användare 
och ansvariga full översikt och kontroll. Varje kate-
gori av användare har tillgång till information som 
är relevant för honom eller henne. 

BYGGER PÅ EN KOMPROMISSLÖS 
AUTOMATISERING
Systemet kan flexibelt anpassas till företagets 
arbetsrutiner. Detta ger en enorm kostnadsbesparing 
och minskar samtidigt risken för manuella fel.

ORIGO HAR ETT ÖPPET 
GRÄNSSNITT
Det är möjligt att ansluta majoriteten av alla  
system på marknaden till Origo. Dessutom kan  
säkerhetssystemet integreras med företagets  
övriga IT-struktur. De olika systemen verkar  
tillsammans och uppdaterar varandra. 
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SÄKERHET
ETT DECENTRALISERAT SÄTT ATT 
ARBETA GER EN ÖKAD SÄKERHET

Med Origo kan anställda, konsulter och entreprenörer 
själva logga in och se sina uppgifter och vilka passer- 
behörigheter de har. De kan ansöka om nya behörig- 
heter och ärenden skickas automatiskt vidare till rätt 
instanser för godkännande. När detta är klart  
uppdateras aktuella system.

Systemet ger chefer en tydlig överblick där de enkelt 
kan se vilka behörigheter som deras personal har till-
gång till. De kan både lägga till, ändra och ta bort  
behörigheter för sina medarbetare. En lokalt säkerhet-
sansvarig kan kontrollera vilka som för tillfället har 
tillgång till hans lokaler och göra de ändringar han 
anser är nödvändiga.

MINSKAD RISK
Det decentraliserade arbetssättet minskar risken för  
att det finns användare med oön skade behörigheter i 
systemen. I ett traditionellt, centraliserat säkerhetssystem, 
är det vanligt att man gör en säkerhetsrevision ett fåtal 
gånger per år. I vissa fall ger man endast behörighet 
under en begränsad tid för att oönskade behörigheter 
på så sätt skall försvinna över tiden. 
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Origo kan anpassas till ett flertal 
olika nivåer av säkerhet.



Origo kan på ett väldigt flexibelt sätt anpassas till 
företagets olika arbetsrutiner. Ärenden kan hante-
ras olika beroende på vem som ansöker och vad 
den personen ansöker om. En ansökan angående 
passerbehörighet skickas till närmaste chef.  
Chefen kan sedan godkänna, avslå eller skicka 
tillbaka ärendet för kompletterande uppgifter.  
Då chefen har godkänt skickas ärendet vidare  
till den som är lokalt säkerhetsansvarig.

AUTOMATISK KONTROLL
Innan en ansökan godkänns har man möjlighet  
att automatiskt kontrollera övriga kriterier som 
skall vara uppfyllda. Det kan vara en kontroll 
av att användaren är säkerhetsgodkänd och har 
genomgått nödvändiga utbildningar.

KONTROLL
Då alla instanser har godkänt ärendet uppdateras 
det anslutna systemet och inblandade parter 
informeras om detta. Man kan även konfigurera 
vilka behörigheter olika kategorier av personal 
skall få ansöka om. Några personer skall få ansöka 
om passerbehörigheter och nycklar men bara för 
vissa specifika objekt.

Alla ansökningar och deras ingående händelser 
loggas. Man kan se att en person har fått en viss 
behörighet, och även när och varför han fick den.

EFFEKTIV HANTERING AV 
ENTREPRENÖRER
Med Origo lägger man ut arbetet gällande regis-
trering och ansökning för entreprenörer till lever-
antören. Leverantören registrerar själv sina anställda 
och ansöker om behörighet för dem.

Ansökningar angående behörighet för entre-
prenörens personal hanteras sedan enligt  
samma princip som för vanliga anställda.

FLEXIBILITET
PROCESSER ANPASSADE TILL VERKSAMHETEN
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ORIGO

ÖPPET SYSTEM
ETT GRÄNSSNITT SOM KAN ANSLUTA TILL 
MAJORITETEN AV ALLA SYSTEM PÅ MARKNADEN

GÖR DET MÖJLIGT
Origos öppna gränssnitt gör det  möjligt  
att ansluta till majoriteten av alla system på 
marknaden. Exempel på typer av system som 
kan anslutas är passersystem, katalogtjänster, 
HR-system, besökssystem, fotokiosk, extern 
korttillverknig m.fl.

Kopplingar mot externa system sker via 
drivrutiner. Denna teknik gör det möjligt att 
ansluta externa system oberoende av hur  
deras gränssnitt är definierade. Integration 
kan ske med alla idag befintliga tekniker  
och även gamla tekniker som till exempel  
import/export av filer stöds.

Med moderna system är integrationen helt 
synkron och uppdateringar mellan systemen 
sker momentant.

SKAPAR FLÖDE
Med Origo centraliseras all information 
mellan systemen. I Origo definieras vilken 
information som skall flöda mellan systemen, 
och i vilket delsystemen originalet för infor-
mationen finns. 

MITTPUNKT
När ett nytt system skall integreras i säkerhets- 
installationen behöver man endast ansluta 
detta mot Origo. Detta förenklar byte och 
anslutning av nya system.

ÖVERSIKT
Med Origo får man full översikt över alla 
olika sorters tillstånd, som till exempel 
passerbehörigheter, nycklar, besökare, larm-
koder, fordonstillstånd, parkeringstillstånd.
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ORIGO

Ett gränssnitt som kan ansluta 
till majoriteten av alla system 
på marknaden.

Origo centraliserar all
information mellan systemen 
via drivrutiner.
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DETTA ÄR ORIGO
PASSERADMINISTRATION
Ett nytt sätt att arbeta med passeradministration. Origo ser till att all  
informationen i alla system är aktuell och hålls uppdaterad.

 
KOSTNADSEFFEKTIVITET
Enkla webbaserade ansökningar som skickas till ansvariga och beslutsfattare 
minskar tids- och resursåtgång väsentligt.

 
 

SÄKERHET
Information och beslut lyfts ut till närmast verksamhetsansvariga. Ett delegerat 
sätt att arbeta som ger en betydligt högre säkerhet.

 

ANVÄNDARVÄNLIGHET
Origos användargränssnitt presenterar information på ett klart och tydligt sätt och 
användaren handleds steg för steg i sina arbetsuppgifter. 

 

FLEXIBILITET
Den unika processmotorn hanterar kompromisslöst olika verksamheters krav och 
behov. Detta gäller alla arbetsrutiner såväl manuella som automatiska.

ÖPPET SYSTEM
Den öppna arkitekturen medför att man kan ansluta kundens befintliga system. 
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DETTA ÄR ORIGO
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