
Vuoden 2011 kesällä toimintansa aloittaneessa toimistohotellissa 

on asiakkailla sekä omia työhuoneita että yhteisessä käytössä ole-

via työhuoneita ja työpisteitä sekä neuvottelu-, aula- ja oleskeluti-

loja. Oma huone on muutamalla yrityksellä, mutta suurin osa asi-

akkaista käyttää pelkästään yhteiskäyttöisiä työtiloja.

Central Office Finland Oy:n osakas ja hallituksen puheenjohtaja 

Antti Heinänen sanoo asiakkaita tulevan toimistohotelliin koko ajan 

lisää. Nykyisen noin viidentoista asiakkaan määrä voidaan hänen 

mukaansa vielä kaksinkertaistaa. Central Officen turvallisuudesta 

huolehtii iLOQ:n sähköinen lukitusjärjestelmä, joka vastaa Heinä-

sen mukaan erinomaisesti niin toimistohotellin kuin sen asiakkai-

denkin vaatimuksiin.

Sovellusvuokraukseen (SaaS) perustuvassa iLOQ -järjestelmässä 

on jatkuvasti ajantasainen tieto paitsi lukoista ja niiden sijainnista, 

myös avaimista ja niiden käytöstä.

Huippuluokan toimistohotelli
valitsi iLOQ:n järjestelmän
Central Office on korkeatasoinen toimistohotelli, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkai-
den toimitilojen lisäksi monipuolisia palveluja. Se sijaitsee aivan Tampereen ydinkes-
kustassa Hämeenkadun ja Koskikadun risteyksessä Ruuskasen talossa. Central Offi-
cen noin kolmensadan neliömetrin kokoiset tilat ovat tunnetun, yli sata vuotta vanhan 
ja uusrenessanssityyliä edustavan rakennuksen kahdessa ylimmässä kerroksessa.

”Meille erityisen tärkeää on, että voimme aina vaivattomasti itse 

tehdä avaimen uudelle asiakkaalle ja päivittää kulkuoikeudet asi-

akkaiden tarpeiden mukaisiksi. Mahdollisesti kadonneilta avaimilta 

on puolestaan helppo poistaa kulkuoikeudet. iLOQ on huomatta-

vasti joustavampi ja turvallisempi kuin perinteiset mekaaniset jär-

jestelmät”, hän kiittelee.

Antti Heinänen vastaa käytännössä lukitusjärjestelmän hoitami-

sesta ja muun muassa uusien avainten tekemisestä asiakkaille. 

Sekä toimistohotellin että sen asiakkaiden kannalta on mainiota, 

että iLOQ on pystytty kytkemään porraskäytävän alaoven sähköi-

seen lukijaan. Central Officen asiakkaat saavat alaoven auki iLOQ-

avaimellaan ja tarvitsevat näin vain yhden avaimen pystyäkseen 

liikkumaan kiinteistössä. Central Officen mahdollisesti laajentues-

sa muualle Suomeen voivat sen asiakkaat yhdellä ja samalla avai-

mella käyttää tiloja useammassa kaupungissa.

 

”Voimme myös aina katsoa lukkojen lokitiedoista, millä avaimella 

kukin lukko on avattu. Se helpottaa mahdollisten epäselvyyksien 

selvittämistä”, selvittää Heinänen.

Toimistohotelli Central Office, TampereCASE 

”…voimme aina vaivattomasti
itse tehdä avaimen 

uudelle asiakkaalle…”

iLOQ Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia korkean turvallisuustason elektronisia 

lukitusratkaisuja, jotka tarjoavat ylivoimaisia etuja avainten sarjoitukseen, lukitusjärjestelmän 

ylläpitoon sekä elinkaarikustannuksiin liittyen. Lisätietoa patentoidusta ja palkitusta iLOQ 

lukitusjärjestelmästä osoitteessa www.iLOQ.com 


