Het openen en sluiten
van nu: gewoon
elektronisch en heel
intelligent!
Intelligente oplossingen voor
kleine en middelgrote bedrijven

Logisch
Openen en sluiten zonder sleutel
is de consequente keuze voor
meer comfort en veiligheid.
Bij auto's is het op afstand openen en sluiten van deuren met
een elektronische afstandbediening allang de standaard.
Met MobileKey van SimonsVoss functioneert dit ook voor deuren.
Deze innovatie is speciaal bestemd voor kleine tot middelgrote
bedrijven en brengt u op de nieuwste stand der techniek. De goede
oude sleutel wordt in het systeem MobileKey vervangen door een
digitale transponder, een PinCode-toetsenbord of uw smartphone.
In plaats van mechanische cilinders worden elektronische modellen
gebruikt. Deze kunt u in een handomdraai zelf monteren. Zonder
bedrading en zonder boren. Met behulp van een gratis internet-app
configureert u het systeem: en klaar is u nieuwe sluitsysteem!
De intelligente complete oplossing is geschikt voor max. 20 deuren
en 100 gebruikers. Zowel qua aanschaf als in bedrijf is het systeem
MobileKey uiterst voordelig.
MobileKey is de nieuwste ontwikkeling van SimonsVoss. De
onderneming, gevestigd in de buurt van München, is op het punt
van elektronische sluit- en toegangscontrolesystemen wereldwijd
technologisch marktleider.

Digitale transponders en cilinders in plaats van mechanische
sleutels en sloten. Zoveel comfort en veiligheid biedt de toekomstige deurbeveiliging u nu al.
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Zo hebben wij de deur
naar de toekomst geopend.

Lang leve
de eenvoud!

Nooit meer problemen
met kwijtgeraakte
sleutels.

Nog transparanter
is niet mogelijk.

Mijn kids
zijn er dol op!

Manfred K.,
architect en interieurontwerper

Doris M.,
winkeleigenaar

Mathias K.,
advocaat

Barbara Y.,
huisvrouw en moeder

MobileKey kan ook achteraf worden ingebouwd
en overtuigt met tijdloos mooi design. Het
systeem kan verbluffend gemakkelijk in gebruik
worden genomen. Met de gratis internet-app
kan het moeiteloos zelf beheerd worden.

Het digitale sluitsysteem biedt mij optimaal
comfort en maximale beveiliging. Als ik mijn
transponder kwijt ben, kan ik de deur met mijn
smartphone openen en vervolgens heel eenvoudig een nieuwe programmeren.

Ik wil precies bepalen en weten, wie hoe lang
in een bepaalde ruimte verblijft. MobileKey
registreert elke afzonderlijke bediening. Bij de
cilinder met intelligente deurbewaking krijg ik
zelfs onmiddellijk informatie over de actuele
status van elke afzonderlijke deur.

Diverse sleutels zijn definitief verleden tijd. Eén
transponder voor alle deuren: that's it! En cool
ziet het er ook nog uit. Ik kan de toegangsrechten
op elk gewenst moment met mijn smartphone
aanpassen. Het toppunt van praktisch gemak!

Eenvoudig
Met MobileKey is perfecte
toegangscontrole met een
paar muisklikken geregeld.
Via het internet, natuurlijk.
Gebruik uw pc, tablet of smartphone om via het internet persoonlijke sluitschema's aan te maken. Wie mag er op welk tijdstip en voor
hoe lang in een bepaalde ruimte? Dat bepaalt u in een paar muisklikken met onze internet-app. Vervolgens worden de gegevens met
een stick – of in de online versie via SmartBridge – doorgegeven
aan de digitale cilinder. Klaar!
Problemen met kwijtgeraakte sleutels zijn definitief verleden
tijd. Gaat een transponder verloren, dan kunt u hem in een paar
seconden blokkeren. Het aanmaken van een nieuw model duurt
ook maar een paar minuten.
En als vrienden of een servicemonteur voor de deur staan terwijl u
nog op pad bent? In de online versie van MobileKey kunt u de deur
ook op grote afstand voor ze opendoen!

Het inrichten en bedienen van MobileKey functioneert heel
gemakkelijk met de gratis internet-app. Met maar een paar
muisklikken hebt u heel veel comfort en veiligheid binnen
handbereik.
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Sluitsysteem op basis van
internet voor max. 20 deuren
en 100 gebruikers.
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01. Internet-app
MobileKey wordt met de internet-app geïnstalleerd en beheerd. De app
is compatibel met elk apparaat met een internetaansluiting, zoals een
pc,tablet, Mac of smartphone. U bepaalt met maar weinig muisklikken
welke personen over toegangsrechten beschikken. Kinderlijk eenvoudig
en altijd aanpasbaar.
02. SimonsVoss server
De gegevens uit de internet-app worden doorgegeven aan de SimonsVoss server. Hier worden ze in een sluitschema bewerkt en teruggezonden aan de internet-app. Automatisch, u hoeft daarvoor niets te doen.
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03. Basisversie
Met behulp van het programmeerapparaat geeft u de gegevens door
aan de transponders en sluitcomponenten. Uw systeem is nu klaar voor
gebruik.
04. Optioneel: online uitbreiding
In de online versie zijn uw sluitcomponenten in het netwerk rechtstreeks
via een SmartBridge verbonden met de server. Zo worden systeemconfiguraties en wijzigingen van rechten vrijwel onmiddellijk omgezet. Totale
controle, altijd en overal.
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05. De radiografische sleutel als identificatiemedium
Openen en sluiten zonder mechanische sleutels: met de transponder, het
PinCode-toetsenbord of de smartphone. Zo gemakkelijk stapt u nu over
naar digitaal openen en sluiten.
06. Sluitcomponenten
Uw radiografische sleutel verzendt de opgeslagen individuele rechten
met één druk op de knop naar de digitale cilinder of een hiervoor specifiek voorbereid relais. Als de autorisatie klopt, staan dan alle deuren
voor u open.
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Veiligheid heeft de hoogste prioriteit.
Uw gegevens bevinden zich op een speciaal gecontroleerde SimonsVoss
server in München in Duitsland. U hoeft zich geen zorgen te maken over
de gegevensbescherming en het beheer: wij regelen dat allemaal voor u
– op absoluut topniveau!
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Fraai
Wij vinden dat alles wat
dagelijks zichtbaar is, ook
zo mooi mogelijk moet zijn.
Ons streven is innovatieve techniek met perfect design.
De zichtbare componenten van MobileKey passen perfect in
zowel moderne, als klassieke omgevingen. Internationale
onderscheidingen voor design bevestigen de schoonheid van
een tijdloos elegante vormgeving.

Het elegante ontwerp van MobileKey legt het accent op het
tijdloos mooie gezicht van vooruitgang.
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Intelligent
Met uitgekiende functies
en slimme eigenschappen geeft
MobileKey een nieuwe definitie
aan deurbediening.
Digitaal openen en sluiten zet op de modernste elektronica in
plaats van gangbare mechanische oplossingen. Zo voegen onze
innovatieve cilinders bijvoorbeeld net dat beetje extra veiligheid
toe aan elke deur.
Zonder bedrading, zonder boren, vrijwel onderhoudsvrij.
Het monteren en vervangen van cilinders gebeurt volledig zonder bedrading. Daardoor kunt u uw deuren in een handomdraai
aanpassen, of achteraf verder uitbreiden, zonder boren of speciaal
gereedschap. De bijbehorende elektronische cilinders kunt u met
maar een paar handbewegingen inbouwen. Ook nog achteraf.
Ze zijn voorzien van vele intelligente functies en vanwege het
bijzonder geringe energieverbruik vrijwel onderhoudsvrij.
Tijdschema's en protocollering.
Met behulp van tijdschema's kunt u bepalen wie er op welke
momenten toegang krijgt. In de protocollering ziet u wie op welke
momenten in bepaalde ruimten is geweest.
DoorMonitoring – de kleinste deurbewaking ter wereld.
Geïntegreerde sensoren in de cilinder bewaken de status van de
deur en registreren elke statuswijziging. Open, gesloten, schoot
compleet in- of uitgeschoven, enkel of dubbel afgesloten, te lang
geopend: de belangrijkste informatie wordt onmiddellijk door
gegeven.

De keuze voor digitale sleuteltechnologie betekent beduidend
meer comfort en veiligheid.
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SLUITCOMPONENTEN

SLUITCOMPONENTEN

Alle MobileKey-cilinders en SmartRelais bieden een groot aantal intelligente functies.
Hiertoe behoren de toegangscontrole met protocollering van maximaal 500 passages en
afzonderlijke tijdschema's. U bepaalt wie op welk moment toegang krijgt.

Digitale dubbele-knopcilinder MobileKey: de allrounder
De vrij draaiende digitale dubbele-knopcilinder – MobileKey is in de standaard variant geschikt
voor gebruik binnen en buiten. Hij is voorzien van de functie 'Toegangscontrole' voor tijdschema's en het protocolleren van passages. Met de geïntegreerde knoopcellen kunt u de cilinder
max. 300.000 maal activeren. Voor de online uitbreiding van het sluitsysteem zijn cilinders met
netwerkintegratie verkrijgbaar.
Andere uitvoeringen en opties
:: Comfortuitvoering met toetsbediening:
hiermee kan de deur van binnen ook zonder transponder geopend worden.
:: Weerbestendige uitvoering:
voor montage in een omgeving in de buitenlucht, zoals bijv. garagedeuren of omheiningen.
:: Mutlirast-uitvoering:
voor gebruik in deuren met meerpunts vergrendeling.
:: Halve cilinder:
toepassingen zijn voornamelijk poorten en sleutelschakelaars in de buitenlucht.
:: DoorMonitoring-uitvoering:
sensoren bewaken, registreren en geven de deurstatus in real-time door. Voor deze functie
moet SmartBridge worden gebruikt om de online uitbreiding te integreren.
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Digitaal SmartRelais MobileKey: de specialist voor garagedeuren en rolluiken
Kenmerkende toepassingen voor onze elektronische sleutelschakelaar zijn sluitelementen
zonder cilinder, zoals bijv. deuropeners, motorsloten, aandrijvingen van garagedeuren en andere
elektrische installaties en systemen. Hierbij zijn twee varianten beschikbaar: de standaard
opbouwmontage in witte behuizing en de versie voor inbouw in schakeldozen in de wand.
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RADIOGRAFISCHE SLEUTELS

RADIOGRAFISCHE SLEUTELS

Digitale, radiografische sleutels vervangen uw mechanische sleutels compleet:
de transponders en PinCode-toetsenborden op batterijen identificeren
personen met toegangsrechten volgens individueel vastgelegde regels.

Transponder MobileKey
Met de transponder neemt u de toekomst van de deurbediening zonder sleutels helemaal
zelf in de hand: maak uw deuren radiografisch open met één druk op de knop! Met maar één
batterij kunt u max. 400.000 maal activeren.
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PinCode-toetsenbord MobileKey
Het ultradunne en elegante PinCode-toetsenbord kunt u zonder bedrading binnen en buiten
aanbrengen. Desgewenst kan het zelfs op glas worden gemonteerd. Met het toetsenbord
bedient u uw deuren door het invoeren van een code van 4 tot 8 tekens die u zelf kunt vast
leggen en altijd kunt aanpassen.
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BEHEER EN PROGRAMMERING

BEHEER EN PROGRAMMERING

Bij de ontwikkeling van het internetbeheer en de programmering van MobileKey
stonden veiligheid en gebruikersgemak op de voorgrond.

Internet-app MobileKey
Een intuïtief bedienbare internet-app voor elk apparaat met een internetaansluiting, zoals
een pc, Mac, tablet of smartphone. Overige voordelen voor de gebruiker: geen tijdrovende
back-ups en altijd volledig up-to-date in technologisch opzicht. Met de internet-app worden
sluitschema's met toegangsrechten aangemaakt en opgeslagen op de SimonsVoss server. Het
sluitschema kan met elke gangbare standaard browser onafhankelijk van het platform worden
weergegeven en bewerkt. De internetdienst maakt de gegevens van het sluitschema automatisch aan voor het betreffende MobileKey-systeem en maakt de gegevens dan voor
de programmering beschikbaar via de USB-programmeerapparaat.
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SmartBridge MobileKey
Als systeemuitbreiding is de online versie beschikbaar. Deze verbindt het sluitsysteem via
een zogenaamde SmartBridge rechtstreeks met de internetdienst van MobileKey. Via de
SmartBridge worden programmeertaken opgehaald en de sluitelementen automatisch
geprogrammeerd. Hierdoor hoeft niet meer geprogrammeerd te worden met de programmeerapparaat. Verder maakt de online uitbreiding een groot aantal andere functies mogelijk,
waaronder bediening op grote afstand of melding van geopende deuren.
USB-programmeerapparaat MobileKey
Met het compacte USB-programmeerapparaat geeft u automatisch alle gegevens door aan
de sluitcomponenten in uw MobileKey-systeem.
Voor de programmering van de componenten is een computer nodig met een Windows-besturingssysteem
(pc, notebook, netbook of tablet) die beschikt over een USB-aansluiting. Andere versies van de programmeer-app
zijn in voorbereiding.
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Inspirerend
Wanneer techniek inspireert,
schuilt er meestal meer achter.
MobileKey overtuigt over de hele
linie.
Er zijn verschillende meningen over wat het beste aan MobileKey
is. De combinatie met de internet-app, de intuïtieve bediening, het
totaalpakket, openen en sluiten met de smartphone, de extra beveiliging of het comfort. Wat iedereen echter in elk opzicht overtuigt,
is de probleemloze en snelle inbouw van de digitale cilinders – ook
achteraf. Zonder bedrading, zonder boren, zonder vuil.
MobileKey is 'kwaliteit made in Germany' van de internationale
marktleider voor digitale sluit- en toegangscontrolesystemen.
Fascinerend eenvoudig, klaar voor de toekomst en aantrekkelijk
geprijsd.

MobileKey is eenvoudig te bedienen en biedt grandioze functies.
Gewoon geniaal!
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Vele voordelen
leveren de beste argumenten!

Kwaliteit 'made in Germany'.
Meer dan 12.000 geïnstalleerde systemen met meer dan 1 miljoen cilinders over de hele wereld
maken SimonsVoss tot één van de marktleiders op het punt van digitale sluitsystemen.

Hypermoderne radiografische sleutels.
In het MobileKey-systeem zijn gangbare
sleutels overbodig geworden. Bedien uw deuren
met maar één transponder, een PinCode-
toetsenbord of uw smartphone.

Sluiten en nog meer.
Met behulp van tijdschema's bepaalt u wie er
op welke momenten toegang krijgt. Op uw
pc kunt u vervolgens bekijken wie op welke
momenten bepaalde ruimten heeft bezocht.

Intuïtieve internet-app en programmering.
In een paar minuten weet u hoe de internetapp werkt en kunt u alles zelf configureren.

Superieur in economisch opzicht.
MobileKey is voordelig en heeft nauwelijks
onderhoud nodig. Het is daardoor optimaal
geschikt voor installaties tot 100 gebruikers.

Nooit meer problemen door kwijtgeraakte
sleutels.
Wanneer uw transponder kwijt is, kunt u hem
heel gemakkelijk blokkeren en een nieuwe
activeren. En het beste daarbij: u hoeft geen
enkel slot meer te vervangen.

Eenvoudige installatie, gemakkelijk aanpassen.
De digitale cilinder wordt gewoon in plaats
van de mechanische cilinder ingebouwd.
Hij is binnen een paar minuten gemonteerd.
Zonder bedrading, zonder boren, zonder vuil!

Totale flexibiliteit dankzij beheer via internet.
U kunt MobileKey met elk apparaat met een
internetaansluiting vanaf iedere plek ter wereld
beheren, gebruikers aanleggen of blokkeren,
rechten wijzigen of de status van deuren
opvragen.

Complete service.
Uw speciaalzaak neemt graag de maten op en
verzorgt de installatie en configuratie van uw
sluitschema verzorgen, met inbegrip van de
programmering.

22

23

Benelux
The Base B
Evert van de Beekstraat 104
1118CN Schiphol
Nederland
Tel. +31 20 6541882
Fax +31 20 6541801
benelux@simons-voss.com
© Copyright 2016, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring, Germany
Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen en grafieken vallen onder het auteursrecht.
De inhoud van dit medium mag niet worden gekopieerd, verspreid of aangepast.
Voor bindende technische gegevens verwijzen we u naar ons systeemhandboek.
Technische wijzigingen voorbehouden. SimonsVoss en MobileKey tijn geregistreerde
merken van SimonsVoss Technologies GmbH.

Gewoon elektronisch en heel intelligent: maak kennis met MobileKey.
Nu! Op www.my-mobilekey.com of direct bij uw speciaalzaak!

Over Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale aanbieder op het gebied van beveiliging met
toonaangevende merken zoals CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® en Von Duprin®. Met de focus
op beveiliging rond deuren en toegang levert Allegion een breed scala van oplossingen voor
particuliere huishoudens, bedrijven, scholen en andere instellingen. Allegion behaalde een
omzet van 2 miljard VS-dollar en verkoopt zijn producten in circa 130 landen wereldwijd. Meer
informatie vindt u op www.allegion.com.
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