
Kundereisen ved innsjekking:
Bilkunde ankommer KeyShare 24/7 og skanner en QR-kode for å begynne innsjekkingsprosessen. 
Her blir kunden spurt om å registrere kontaktinformasjon, bilens reg.nr, kommentarer til service, kart 
over bilforhandlers parkeringsområde hvor kunde kan krysse av sin parkering etc. Når kunden er ferdig 
med innsjekkingsprosessen på smarttelefonen, låses skuffen opp slik at kunden kan innlevere nøkkel. 
I skuffen ligger det konvolutter og penner i egen luke hvor kunden noterer sitt reg.nr. Etter at nøkkelen 
er droppet ligger den trygt på innsiden av bygget i den FG-godkjente KeyShare 24/7. er droppet ligger den trygt på innsiden av bygget i den FG-godkjente KeyShare 24/7. Ved åpning av safen 
innvendig i bilforhandlers lokale kryssjekker personalet regnr. mot informasjonen som ligger i back office 
programmet. På denne måten finner de bilen på en enkel måte via parkeringskartet og reg.nr. 

Kundereisen ved utsjekking:
Når service er ferdig registrerer bilforhandler kundeinformasjon, fakturabeløp etc. inn i back office programmet, 
som dedikerer en nøkkelkrok for utlevering. Bilforhandler henger nøkkel opp på den dedikerte nøkkelkroken 
som er nummerert, og i tillegg har lysdiode som lyser og forteller personalet hvor nøkkelen skal henge. Safen 
sikrer deretter nøkkelen ved låsing av safedør med en godkjent VdS og EN 1300B klassifisert safelås. Bilkunde sikrer deretter nøkkelen ved låsing av safedør med en godkjent VdS og EN 1300B klassifisert safelås. Bilkunde 
mottar en ny SMS med betalings- eller utsjekkingslenke hvis det gjelder garanti eller bilutleie. Kunden taster seg 
gjennom utsjekkingsprosessen på smarttelefon og deretter mottar en pinkode. Kunden reiser deretter til forhandler 
og taster inn pinkoden på tastaturet til KeyShare 24/7. Bilnøkkel faller ned i innerste rom i skuffen og låses opp for 
henting.

Service:
PSSO AS har rammeavtale med Caverion vedrørende service på KeyShare 24/7 nøkkelautomater levert av 
oss. Vår servicepartner Caverion har over 6000 ansatte i verden og over 50 avdelinger i Norge. Det vil oss. Vår servicepartner Caverion har over 6000 ansatte i verden og over 50 avdelinger i Norge. Det vil 
derfor være kort vei fra nærmeste serviceavdeling. Dette resulterer i rask service hvis noe skulle oppstå. I tillegg 
tilbyr vi fjernservice 24/7 via Securitas. Ved å ha denne tjenesten blir bilkunden ivaretatt til enhver tid.


