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Installationen 
Juelsminde Hallerne har installeret UniLock 
adgangskontrol bl.a. til at styre hoveddøren 
og døren ind til motionscenteret. 
 
Alle brugere har fået udleveret en berøringsfri 
brik, som de bruger ved døren, når de skal 
have adgang. 
 
Conventus ”Online forenings administration” 
anvendes til styring af hele den administrati-
ve del af motionscenteret. 
 
Conventus omfatter kalendere, booking, info-
tavler, arkivering, indberetninger, adresse-
bog, kommunikation til medlemmer, økonomi 
mv., hvor Juelsminde Hallerne bruger al med-
lemsadministration og booking. 
 
UniLock og Conventus er integreret således 
at medlemmer online kan booke plads til bl.a. 
Indoor Cycling. 
 
Daglig leder: Mette Lauridsen 
Juelsminde Hallernes motionscenter har bl.a. 
Indoor Cycling, step, rygtræning, bodytoning 
og skitræning. 
 
"Vi har haft UniLock installeret siden 2009, og 
har altid været glade for systemet, da alle 
har haft let ved at bruge det." udtaler Mette 

Lauridsen. "Da vi var på udkig efter en nem 
måde at styre al vores administration på og 
samtidig gerne ville tilbyde medlemmerne 
online booking, så virkede Conventus som et 
naturligt valg, da det kunne samarbejde med 
UniLock". 
 
"Al tilmelding og administration af medlem-
mer i motionscenteret sker via vores hjem-
meside, som hænger sammen med Conven-
tus. Conventus og UniLock synkroniserer en 
gang i time, så låsekort til dørene holdes altid 
ajour." 
 
"Vi har haft løsningen siden starten af 2011, 
og anvender den til alle ting med online boo-
king af tider og pladser til hold." forklarer 
Mette. 
 
"Vi sparer til daglig meget tid, da vi nu kan 
nøjes med at arbejde med et system, hvor vi 
før skulle registrere alle medlemmer i to sy-
stemer." 
 
"Vi har sparet og sparer løbende mange pen-
ge ved at være gået fra opkrævning via Beta-
lingsservice, til at bruge kortbetaling af abon-
nementer via Conventus." 
 
"Mit gæt er at vi indtil videre samlet set har 
sparet 2-3 gange det systemet har kostet." 
slutter Mette. 

Online booking og betaling hos 
Juelsminde Hallerne  
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Installatør: EC Sikring, Erik Steen og 
Gert Hansen 
EC Sikring har udført den fysiske installation 
af UniLock, mens Juelsminde Hallerne selv 
har været ansvarlig for Conventus. 
 
"Hos Juelsminde Hallerne har vi monteret 
UniLock til styring af døre, og haft samarbej-
de med et mindre IT firma, som var ansvarlig 
for Conventus." forklarer Erik Steen. 
 
"Det er første gang vi arbejder sammen med 
Conventus, som virker som et godt og brug-
bart system. Vi har flere af denne løsning i 
støbeskeen samt haft nogle forespørgsler". 
 
"UniLock er et godt system, som er stabilt, 
fleksibelt og kan udvides til rigtig meget." 
forklarer Gert. 
 
"Vi er meget glade for den super gode back-
up, der altid er fra Unitek." udtaler Gert. "Det 
gælder både hvis der skal laves en snedig 
løsning, eller hvis der mod forventning skulle 
opstå et problem". 
 
"Når vi installerer UniLock, så anvender vi for 
det meste også systemet til at styre tyveri-
alarmen." forklarer Erik. "Vi har arbejdet ri-
melig meget med UniLock, og vil gerne arbej-
de mere med systemet". 
 


