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Kontinuiteten i virksomheten din er vår høyeste prioritet. Heras tilbyr skreddersydde og 
smarte service- og vedlikeholdsløsninger. Disse sikrer at produktet ditt yter optimalt
og lokalene dine er sikret.

Hvorfor velge service og vedlikehold?
Med en service- og vedlikeholdsløsning fra Heras velger du kontinuitet i virksomheten, sikkerheten på nettstedet ditt og dets 
Brukere. Du vil også overholde de nyeste forskriftene og standardene, unngå ansvar og forlenge installasjonens levetid.

Fordelene med en servicepakke
• Service, reparasjon og vedlikehold på Heras og ikke-Heras-produkter
• Rask responstid og god tilgjengelighet
• Dra nytte av rabatt på timepriser og reservedeler
• Forhindre feil og usikre situasjoner
• Raskere service med en servicepakke
• Overholde den årlige forpliktelsen til å utføre vedlikehold
• Alt under ett tak på Heras: fra kvalifiserte teknikere til reservedeler
• Alternativ: Velg den ekstra smarte tjenesten Connect

Kontinuitet
En feil i installasjonen på nettstedet ditt kan føre til forsinkelser 
og nedetid. Vi ønsker å forhindre dette i utgangspunktet, og i 
enhver saken løse det så raskt som mulig. Det er derfor vi tror 
godt tilgjengelighet og raske responstider er viktige. Alt for at 
bedriften din kan fortsette som vanlig.

Sikkerhet
Det er viktig å sjekke riktig drift av nettstedets sikkerhet for å 
sikre sikkerheten til alle brukere. En utrygg situasjon er ofte ikke 
umiddelbart synlig. Under en periodisk vedlikeholdsinspeksjon, vi 
kan identifisere usikre situasjoner tidlig og umiddelbart handling.

Forskrifter og standarder
Som eier er du forpliktet til å overholde fastsatte forskrifter og 
Standarder. Ved å få installasjonen inspisert og vedlikeholdt 
årlig, overholder du automatisk de obligatoriske Europeisk NEN-
EN 1324-1-standard og maskindirektivet. Denne standarden 
sier at en eier av en automatisert installasjon må ha en 
vedlikeholdsinspeksjon utført årlig.

Forlenge levetiden til en installasjon
En port eller annen tilgangsløsning har mange bevegelser 
per år. Dette kan føre til slitasje og funksjonsfeil. Ved å utføre 
vedlikehold i god tid, kan potensielle problemer forebygges og 
slitasje lagt merke til tidligere. Dette holder nettstedets sikkerhet 
i optimal stand og sikrer at en tilgangsløsning varer Lenger.

Forhindre ansvar
Når du har en service- og vedlikeholdsløsning fra Heras, Heras 
tar seg av alle nødvendige inspeksjoner og vedlikehold. Det føres 
også en loggbok over disse. Som eier kan du dermed oppfyller 
alle forpliktelser, og du unngår felles og flere ansvarsansvar i 
tilfelle skade eller ulykke.



Essential 
Essential-pakken er vår grunnleggende dekning: det viktigste for å opprettholde sikkerheten og sikkerheten til dine lokaler.  
Pakken dekker minimum grunnleggende for å overholde forskrifter og standarder, og det er derfor vi planlegger en årlig 
vedlikeholdsinspeksjon. Som en del av Essential-pakken er vi tilgjengelige i kontortiden.

Premium 
Premium-pakken går utover det grunnleggende. Hvis du velger Premium-pakken, velger du for minimal innvirkning på kontinuitet 
i virksomheten din i tilfelle feil. Med Premium-pakken velger du god tilgjengelighet og raske responstider, slik at eventuelle 
forstyrrelser eller skader løses raskere. Du kan også regne med to vedlikeholdskontroller per år. Våre Premium-pakken er den mest 
populære løsningen.

Premium VIP 
Med Premium VIP velger du for tilpasning tilpasset dine ønsker. For eksempel bestemmer vi sammen hvor raskt en tekniker må 
være på stedet for å løse en feil. Vi er tilgjengelig alle dager 08-22 og helg 10-23 og vi utfører forebyggende vedlikehold.

Heras planlegger og utfører 
service en gang pr år
5% rabatt på reservedeler
Prioritert service utenom avtale
12 måneders garanti på deler som 
byttes.
Passer for enkle og få bommer og 
porter

Heras planlegger og utfører 
service 2 ganger pr år
15% rabatt på reservedeler
Prioritert service utenom avtale
Oppmøte normalt innen tre 
arbeidsdager
12 måneders garanti på deler som 
byttes
Passer for større anlegg

Heras planlegger og utfører 
service min 2 ganger pr år
20% rabatt på reservedeler
Prioritert service utenom avtale
Oppmøte normalt innen en arbeidsdag
12 måneders garanti på deler som 
byttes
Vakttelefon alle dager 8-22 og helg 
10-23
Passer for større anlegg / høy 
sikkerhet

Essential Premium Premium VIP

Velg pakken som passer dine behov
Med Heras kan du velge mellom tre forskjellige pakker, skreddersydd til dine behov: Essential, Premium, Premium VIP. Alle tre kan 
utvides med vår ekstra Connect smarttjeneste.



De 5 smarte fordelene med Connect
Smart avlastning

Spar smart

Smart tilgang

Smart overvåking

Smart service

Connect sender automatiske varsler og overvåker alle Heras og ikke-Heras tilgangspunkter. På denne måten slipper du 
unødvendige bekymringerog er sikret et optimalt sikret terreng.

Takket være Connect endres vedlikeholdet av nettstedets sikkerhet fra en kostnad til en effektiv handling, både når det gjelder 
tid og penger. Du får mer kontroll over vedlikeholdskostnadene dine og betaler kun for vedlikeholdet du trenger.

Med Connect har du full kontroll over hvem som får tilgang til lokalene dine. En administrator kan enkelt administrere 
brukertilgang rettigheter. Og brukere kan åpne siden via telefonen. I nødstilfeller kan du åpne porten eksternt.

Connect overvåker de vitale parametrene til installasjonen i dine lokaler og identifiserer eventuelle avvik fra normal drift.
Dette forhindrer høye reparasjonskostnader, nedetid og usikre situasjoner.

Vedlikehold kan skje raskt og effektivt ved hjelp av Connect, uten at du trenger å gjøre noe. På denne måten, i ved feil kan du 
gjenoppta den daglige virksomheten innen et minimum av tid.

Legg til Smart Service Connect
Connect er den ekstra smarttjenesten fra Heras. Connect er et tillegg til den valgte tjenestepakken. Ved å legge til Connect, 
du har en smart tilnærming til å sikre dine lokaler. Connect gir sanntidsinnsikt i statusen til nettstedets sikkerhet og overvåker 
alle nøkkelkomponenter i installasjonen din 24/7. Denne informasjonen vises tydelig via smarttelefon, nettbrett eller PC. De 
smarttjeneste Connect sender også varsling dersom det oppdages avvik i for eksempel normal drift av en port eller bom. Dette 
gjør at vi kan handle proaktivt og spesifikt, minimere nedetid og utføre vedlikehold til nøyaktig rett tid.

Heras Connect
Port hovedinngangen åpnes



Vi er alltid tilgjengelige for å gi deg råd.
Be om en gratis konsultasjon om herasnorge.no/serviceavtale eller ring oss på 
tlf: 22 900 555

Vi hjelper deg å ta ditt valg
Sammen ser vi på din plassering, din nåværende sikkerhetsinstallasjon og dine behov. Til sammen danner dette utgangspunktet 
for våre råd. På denne måten vil du alltid ha en service- og vedlikeholdsløsning som er fullt skreddersydd for din situasjon.

Sjekk våre nåværende priser
Du kan sette sammen din egen service- og vedlikeholdsløsning og se gjeldende priser på vår nettside NEW URL Trenger du hjelp til 
å ta ditt valg? Legg igjen spørsmålet ditt på NEW URL og vi vil kontakte deg så snart som mulig. Du kan også nå oss på tlf. 22 900 
555

Service, reparasjon og vedlikehold på Heras og ikke-Heras-produkter

Teknisk støtte

12 måneders garanti på deler som byttes

Dra nytte av rabatt på timepriser og reservedeler

Raskere service med en servicepakke

Discount on spares and labour

Heras planlegger og utfører service en gang pr år

Heras planlegger og utfører service min 2 ganger pr år

Monthly KPI reporting if required

Oppmøte normalt innen 5 arbeidsdager

Oppmøte normalt innen 3 arbeidsdager

Oppmøte normalt innen 1 arbeidsdag

Alternativ: Velg den ekstra smarte tjenesten Connect

Essential Premium Premium VIP
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