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Abloy vahvistaa digitaalisten kulunvalvonta- ja tur vallisuusjärjestelmien 
jakeluverkostoa – BLC Turva uusin ABLOY OS -jakelij a 
 
Abloy on sopinut turvatekniikkayhtiö BLC Turva Oy:n kanssa ABLOY OS -ratkaisun 
jälleenmyynnistä Suomessa. Yhteistyö laajentaa ja vahvistaa Abloyn digitaalisen lukituksen ja 
liikkumisen ratkaisujen jakeluverkostoa. Mobiiliavaus on ABLOY OS:n uusimpia ominaisuuksia. 
  
 
Abloy julkisti viime syyskuussa ABLOY OS -käyttöjärjestelmän, jolla hallitaan kriittisen 
infrastruktuurin, kiinteistöjen turvallisuuden ja liikkumisen koko ekosysteemiä yhdestä 
käyttöliittymästä. Digitaaliset lukitusjärjestelmät ja muut ohjelmistopohjaiset turvallisuus- ja 
kulunvalvontaratkaisut ovat merkittävä osa tulevaisuuden älyrakennuksia. Abloy panostaa 
voimakkaasti tulevaisuuden digitaalisten ratkaisujen ja järjestelmien kehittämiseen. 
 
”Osaava kumppaniverkosto on avainasemassa, kun digitaalisten kulunvalvontajärjestelmien 
kysyntä kasvaa. Siksi meillä on syytä iloita alkavaa yhteistyötämme BLC Turvan kanssa, joka on 
yksi Suomen nopeimmin kasvavia ja nykyaikaisimpia turvatekniikkayhtiöitä”, sanoo Abloyn 
kulunvalvontaliiketoiminnan johtaja Tuukka Parviainen . 
 
”Turvallisuusalan suunnannäyttäjänä meillä on laaja tarjoama tuotteita ja palveluita. ABLOY OS 
istuu tähän kokonaisuuteen hyvin, sillä se niputtaa yhteen eri turvallisuusjärjestelmät yhden ja 
saman käyttöjärjestelmän alle. Olemme tuoneet digitalisaatiota vahvasti turva-alalle usean vuoden 
ajan, ja ABLOY OS on looginen osa tätä kehityspolkuamme. Uskon vahvasti, että yhdessä voimme 
luoda entistä paremmin lisäarvoa asiakkaillemme”, sanoo BLC Turva Oy:n toimitusjohtaja Jukka 
Nevalainen.  
 
Mobiiliavaus muuttaa tapojamme avata ovia 
 
Uusimpana ominaisuutena ABLOY OS mahdollistaa älypuhelimilla ja muilla mobiililaitteilla 
tapahtuvan tunnistamisen. Mobiiliavaus helpottaa kulunvalvontatunnisteiden hallintaa ja jakelua 
suoraan puhelimiin, ilman fyysisen avaimen tai tunnisteen noutamista tai toimittamista. Vastaavasti 
tunnisteen poistaminen käy yhtä vaivattomasti, ilman käyttäjän hyväksyntää. 
 
Mobiilitunnisteen käyttö on haltijalleen myös helppoa. Lukko avataan viemällä puhelin 
kosketusliittymää vasten, mikä on verrattavissa perinteiseen tunnistimeen, tai 3–10 metrin päästä  
Twist and Go -kääntöeleellä, esimerkiksi ajoneuvon sisältä ajoportilla. 
 
Mobiiliavauksen mahdollistava teknologia on ASSA ABLOY -konserniin kuuluvan HID Global -
yhtiön toteuttama.  
 
ABLOY OS: käyttöjärjestelmä turvallisuuden ekosyste emin hallintaan 
 
ABLOY OS on moderni ja jatkuvasti kehittyvä turvallisuus- ja kulunvalvontajärjestelmä. 
Selainpohjainen ja helppokäyttöinen järjestelmä perustuu rooli- ja aluepohjaiseen tilan- ja 
kulunvalvontaan. Se tarjoaa monipuoliset integraatiorajapinnat kolmansien osapuolien 
järjestelmiin, kuten videovalvontaan ja rikosilmoittimiin. 
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Käyttöoikeuksien ylläpito ja reaaliaikaisen tilannekuvan saaminen yhdestä intuitiivisesta 
käyttöliittymästä helpottaa hallinnointia ja seurantaa. ABLOY OS sisältää graafisen karttapohjan 
rakennuksineen, kerroksineen sekä tiloineen, joissa eri kulunvalvontaan liittyvät kohteet sijaitsevat. 
Järjestelmä tarjoaa laajat raportointi- ja poikkeamahälytykset, ja se tukee laajasti erilaisia 
tunnisteteknologioita mukaan lukien mobiiliavauksen. ABLOY OS tarjoaa helppokäyttöisen 
käyttöliittymän myös esimerkiksi digitaalisten CLIQ®-lukostojen ja -pääsyoikeuksien hallintaan. 
  
ABLOY OS on suomalainen tuote, ja sen edeltäjillä on pitkä historia Suomen 
kulunvalvontamarkkinoilla. ABLOY OS -ratkaisua myyvät myös jo aiemmin julkistetut 
jakelijakumppanit Caverion, Certego, Lukkoluket ja AV Turvaexpertit. 
 
 
Lisätiedot:  
Jari Perälä, Abloy Oy, myynti- ja markkinointijohtaja 
jari.perala@abloy.com, p. 0400 328 599 
 
Jukka Nevalainen, BLC Turva Oy, toimitusjohtaja 
jukka.nevalainen@blc.fi, p. 0400 675 272 
 
www.abloy.fi/abloyos 
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Abloy Oy  
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:n palveluksessa Suomessa on noin 750 henkilöä. 
 
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. 
 
BLC Turva 
BLC Turva on turva-, valvonta- ja lukitustekniikkaan erikoistunut palveluyritys. Kattava palveluverkosto ja 
paikallinen palveluosaaminen ovat kotimaisen yhtiön keskeisiä vahvuuksia. Panostamme voimakkaasti 
palvelu- ja tuotekehitykseen, mikä näkyy yhtiön tavoitteena olla asiakkaan turvallisuuskumppani koko 
toimitetun turvaratkaisun ja -järjestelmän elinkaaren ajan. Yksi yrityksen merkittävistä menestystekijöistä on 
erittäin ammattitaitoinen henkilökunta. Toimimme 10 paikkakunnalla: Joensuu, Kuopio, Lappeenranta, 
Imatra, Savonlinna, Mikkeli, Tampere, Jyväskylä, Seinäjoki ja Helsinki. Palveluksessamme on 180 
turvallisuusalan ammattilaista. BLC Turva Oy on yksi neljästä BLC-konsernin yrityksestä. 
 
BLC-konserni 
BLC on nopeasti kasvava, vakavarainen ja moderni turva- ja tietotekniikan palveluita tarjoava konserni. 
Missiomme on olla asiakkaillemme opas tieto- ja turvatekniikassa. BLC-konsernin vuotuinen liikevaihtotaso 
on 45 M€ ja henkilöstömäärämme tänään on jo yli 350 henkilöä. Toimimme 13 paikkakunnalla läpi Suomen 
ja pääkonttorimme on Savonlinnassa. BLC on perustettu vuonna 1889. 


