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Personalliggare 

För att främja en sundare konkurrens i byggbranschen är det sedan 2016 lag på att 
alla som befinner sig på en byggarbetsplats ska registrera in- och utpassering i en  
personalliggare. Vi har lösningen!

Personalliggare

Entrals Personalliggare kan monteras på lämplig 
plats antingen ute på vägg eller inne i byggbod. In- 
och utregistrering görs med ditt ID06-kort.

Vad hjälper vår personalliggare med?

 - Ett komplett system kompatibelt med ID06
 -  Rapporter till Skatteverket
 -  Tidrapporter på UE
 -  Närvaro i realtid
 - Följ hur mycket tid som läggs på projektet  
  varje vecka
 -  Se vilken entreprenör som lägger ned 
  mest tid

Inga dyra plattformskostnader
Drift- och licenskostnad debiteras enbart när du 
använder Personalliggaren i ett projekt. När du 
har avslutat projektet kostar den 0 kr tills den 
kopplas till ett nytt projekt.

 - Fast månadskostnad under projekttiden

 -  Obegränsat antal Mobil Personalliggare  
  ingår i projektet (appen Entrance Connect)

TEKNISK SPECIFIKATION

Bredd 
400 mm

Höjd 
300 mm

Djup 
25 mm

Vikt 
2 kg

Strömförsörjning 
24V DC via 230V nätadapter.

Art. nr 60160

STÄRK DITT VARUMÄRKE
Vi är stolta över att kunna erbjuda er egen design på 
vår Personalliggare. Kontakta våra säljare för mer 
information.



Seldonsvägen 8  | 302 62 Halmstad  |  Vxl 050-159 05 00 | www.entral.se 

Entral | 2022-11-24

Med en USB-kortläsare kan arbetsplatsen säkerställa att inga obehöriga har tillträde 
genom att nya medarbetare måste registrera sig på angivet kontor innan rättigheter 
ges.

USB-kortläsare 

USB-kortläsaren fungerar idag på flertalet arbets-plat-
ser som en del av inskrivningsprocessen, dels för att 
efterleva kravbilden från beställare och dels för att 
säkerställa övriga riktlinjer. 

Personalliggaren (60160) läser i sitt grundläge alla 
aktiva ID06-kort. Genom att använda USB-kortläsa-
ren i rutinen för ny medarbetare behöver personen 
kontakta platsledningen som i sin tur kan säkerställa 
att personen får ta del av introduktion/inskrivning. 
Samtidigt blir den nya medarbetarens identitet 
verifierad och därefter tilldelas rättighet till att 
använda personalliggaren.

TEKNISK SPECIFIKATION

Strömförsörjning 
USB-A koppling till PC

Operativsystem
Windows
 

Art.nr 60140

USB-kortläsare
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Nu finns en smidig digital personalliggare som passar den mindre eller mobila arbets-
platsen. Checka enkelt in och ut direkt i telefonen.

Entrance Connect

Med Entrance Connect får du utöver appen även 
hela Entrals ID06-system vilket inkluderar:

 - UE-lista
 - Återsamlingslista
 - Full kompabilitet för att koppla in grindar,  
  dörrstyrning och personalliggare

Priset per månad innefattar obegränsat antal 
användare i projektet.

För att börja använda Entrance Connect och mobil 
personalliggare behöver du ange detta i projektet 
i vår kundportal.

Ladda ner appen på AppStore eller Google Play.
Instruktionsvideo för appen hittar du på:
https://entral.se/id06/personalliggare/app-entrance-connect/

Entrance Connect

iOS Android


