
Oplossing op maat 
overeenkomstig 
beveiligingseisen en 
bouwkundige 
voorschriften. 

Systeemaansluitingen 
voor randapparatuur
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dormakaba®, Kaba®, DORMA®, 
Com-ID®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, 
SAFLOK®, Silca® enz. zijn geregis-
treerde handelsmerken van de 
dormakaba Groep. Vanwege 
landspecifieke eisen of uit 
marketingoverwegingen zijn niet 
alle producten in alle landen 
verkrijgbaar.
Alle rechten voorbehouden.

Systeemaansluitingen voor randapparatuur
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Elke deur is anders. Met dormakaba vindt u 
precies de juiste oplossing. 
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Vrijheid om te kiezen wat  
u nodig hebt
Zo verschillend als bedrijven zijn, zo uiteen-
lopend zijn hun behoeften: Het is daarom 
prettig dat uw toegangsoplossing daarop 
kan worden afgestemd.

Niet alle afdelingen binnen een bedrijf hebben 
dezelfde beveiligings- en comfortbehoeften.  
Bij een drukke hoofdingang is het belangrijk 
dat ook tijdens de piekuren alle geautoriseer-
de personen soepel toegang krijgen. Andere 
deuren liggen wat verder weg en worden 
minder vaak gebruikt, maar moeten nog 
steeds tegen aanvaardbare kosten worden 
geïntegreerd en bewaakt.

Dus het is goed als er voor elke combinatie 
een op maat gemaakte oplossing bestaat.  
Zo kan het voor de ene doorgang belangrijk 
zijn dat deze remote en in real time wordt 
bewaakt. Voor een andere dat de toegang 
wordt gereguleerd en geregistreerd, hoewel 
de deur geen directe verbinding met het 
netwerk heeft. Vaak zijn er ook bouwkundige 
vereisten die de mogelijkheden sterk beper-
ken. 

Met dormakaba krijgt u de juiste oplossing 
voor iedere deur – in een complete 
toegangsoplossing. En als uw bedrijf veran-
dert, u extra doorgangen nodig hebt of meer 
locaties opent, kunt u uw toegangsoplossing 
gewoon aan uw wensen aanpassen. 
 

Verschillende concepten onder één dak – 
uw voordelen:

Veiligheid
• Alle toegangsrechten in één oogopslag
• Vastlegging van alle processen 
 
Aan de behoefte aangepast
U selecteert voor uw toegang de bijpassende 
technologie:
• Installatie
• Beveiligingsniveau
• Deurfuncties en -gebruik 

Uitbreiding
U past uw systeem probleemloos aan bij:
• Nieuwe beveiligingseisen
• Nieuwe gebruiksbepalingen
• Bouwkundige wijzigingen of uitbreidingen 

Doeltreffendheid
De combinatie van verschillende verbindings-
typen biedt:
• Prijsgunstige, eenvoudige uitbreidingen
• Optimalisatie van installatie- en 

operationele kosten 

Een veilige investering
• Opwaarts compatibel: U gebruikt geïnstal-

leerde dormakaba-randapparatuur, óók in 
toekomstige systeemgeneraties

• Bestaande mechanische of elektronische 
sluitsystemen kunnen worden geïntegreerd

• Oplossingen worden verder ontwikkeld, 
zodat u ook in de toekomst profiteert van 
de laatste technologische ontwikkelingen

Vrijheid om te kiezen



6

dormakaba

01

Hoe werkt de online verbinding?
De toegangspunten zijn bedraad en via een netwerk 
met het toegangssysteem verbonden.

Hoe komen nieuwe toegangsrechten bij de 
toegangspunten? 
Via het netwerk, in realtime.

Wat gebeurt er met de incidenten en alarmen van de 
deur?
Alle incidenten worden in realtime doorgegeven aan 
het toegangssysteem.

Welke toepassingen zijn typisch voor een online 
verbinding?
• Beveiliging van de buitenschil
• Complexe deursituaties zoals draaideuren, tourni-

quets of draaikruizen, deuren naar vitale gedeeltes, 
tweevoudige verificatie

• Hoge doorgangsaantallen en frequente autorisa-
tiewijzigingen

• Deurbewaking en afstandsbediening van 
deuren

• Bewaking van deuralarmen en -incidenten
• Geavanceerde toegangsfuncties, zoals room 

tracking
• Integratie in inbraak- en evacuatiesystemen 

Wat zijn de voordelen van een online verbinding? 
• Maximale beschikbaarheid en verbindings- 

zekerheid
• Eenduidig beheren en efficiënt organiseren
• Gegevens worden in realtime overgedragen
• Lage operationele kosten  
• Beste bescherming tegen overvallen en 

manipulatie

Online
Krachtig  
en altijd  
verbonden!

Systeemaansluitingen voor randapparatuur
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Kort overzicht:  
De online verbinding 

 

02

Veiligheid en hoge 
beschikbaarheid, zelfs bij 
uitval van de netwerkver-
binding. 

03

Online betekent: Van 
eenvoudige doorgangen 
tot complexe draaikrui-
zen – alles in één 
systeem.

04

Net het toegangs-
medium overhandigd, en 
de geautoriseerde 
personen hebben nu al 
toegang. Alle gegevens 
worden in realtime 
uitgewisseld.

05

De online componenten 
zijn er in diverse 
uitvoeringen. En bij 
verhoogde beveiligings-
eisen beslist u of er een 
extra pincode of 
biometrische gegevens 
moeten worden gebruikt. 

Online 
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Wireless
Draadloos verbonden!
Hoe werkt de Wireless-verbinding?
De toegangspunten zijn draadloos met het toegangs-
systeem verbonden. 

Hoe komen nieuwe toegangsrechten bij de toegangspun-
ten? 
• Direct draadloos
 
Wat gebeurt er met de incidenten en alarmen van de 
deur?
Incidenten kunnen direct worden overgedragen op het 
systeem of door het systeem worden opgevraagd. 

Welke toepassingen zijn typisch voor een draadloze 
verbinding?
• Een netwerk van toegangen wanneer er geen bedrading 

van de deur mogelijk is
• Integratie van afgelegen buitenlocaties

• Deuren waarbij openen en sluiten op afstand is vereist
• Deuren die weinig worden gebruikt, maar wel moeten 

voldoen aan beveiligingseisen die een verbinding met 
het systeem verlangen

• Doorgangen waarin bekabeling moeilijk of onrendabel is 
(bijvoorbeeld glazen deuren of historische gebouwen) 

Wat zijn de voordelen van een Wireless-verbinding? 
• Eenvoudige installatie op de deur
• Efficiënt beheren: Autorisaties worden net als bij 

"online" toegewezen  
• Verhoogde beveiliging dankzij een rechtstreekse draad-

loze verbinding 
• Bestaande systeemoplossingen kunnen eenvoudig 

worden uitgebreid

Systeemaansluitingen voor randapparatuur
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01

Glazen deuren stellen 
hoge eisen aan de 
installatie. Met een 
draadloze verbinding is 
bedrading op de deur 
niet nodig.

02

Juist bij gebouwen die 
onder monumentenzorg 
vallen, worden de 
voordelen duidelijk: de 
eenvoudige installatie 
ontziet historische 
gebouwen. 

03

De Wireless-verbinding:
de gateway verbindt de 
draadloze deurcompo-
nenten met het netwerk 
van het toegangs-
systeem.

04

Ook verder weg gelegen 
ruimtes worden op deze 
draadloze manier 
eenvoudig en gemakkelijk 
in het totale systeem 
geïntegreerd.

05

Verloren of gestolen 
identiteitskaarten 
kunnen gemakkelijk 
worden geblokkeerd. 

03

Wireless
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CardLink
De ID kaart is de verbin-
ding!

Systeemaansluitingen voor randapparatuur
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Hoe werkt de CardLink-verbinding?
• De toegangspunten zijn niet bedraad
• De verbinding tussen het toegangssysteem en de 

deurcomponenten vindt plaats via de identiteitskaart 

Hoe komen nieuwe toegangsrechten bij de toegangspun-
ten? 
• De gebruikers krijgen op de update-lezers (online) hun 

rechten op hun ID kaart gezet
• De update-lezers zijn geïnstalleerd op centrale plaatsen, 

bijvoorbeeld de personeelsingang, bij de lift of in de 
kantine

• De status van de CardLink-componenten (batterijsta-
tus en registratiegeheugen) evenals de toegangsinci-
denten kunnen naar de ID kaart van de gebruiker 
worden weggeschreven. Bij de volgende registratie op 
een online lezer worden deze incidenten automatisch 
doorgestuurd naar het toegangssysteem.

• Geen bewaking van de deur
• Geen terugkoppeling van de deurincidenten en -alarmen  

Welke toepassingen zijn typisch voor een CardLink- 
verbinding?
• Niet bedrade deuren moeten naadloos worden geïnte-

greerd in de online toegangscontrole
• Deuren naar kantoren, laboratoria, archieven of alge-

mene doorgangen die niet druk worden bezocht en geen 
deurbewaking vereisen

• Deuren waarop een draadloze overdracht onmogelijk of 
niet rendabel is 

Wat zijn de voordelen van een CardLink-verbinding? 
• Goedkope installatie omdat deuren niet hoeven te 

worden bedraad
• Goed afgestemde investeringen door een combinatie 

van online en CardLink 
• Efficiënt beheren: Autorisaties worden lijkend op 

"online" toegewezen

01

Op een update-lezer of 
-terminal worden de ID 
kaarten voorzien van de 
toegangsrechten. 

02

De standalone- 
componenten op de deur 
herkennen bij het 
registeren of het medium 
toegangsrechten heeft.

03

Kort overzicht:  
De CardLink-verbinding

 

04 

De beheerder wijst de 
toegangsrechten toe. De 
update-lezer is online op 
het systeem aangeslo-
ten. De gebruiker 
ontvangt bij de up-
date-lezer de toegangs-
rechten op zijn ID kaart.
  

05

De toegangscomponent 
op de deur heeft geen 
directe verbinding met 
het systeem. 

CardLink
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Gewoon een medium 
met rechten erop 
verstrekken en de 
toegang is mogelijk,  
zelfs als er centraal  
geen persoonsgegevens 
worden bijgehouden.

02

Goed en eenvoudig:  
De programmering en 
weergave van de rechten 
vindt plaats in het 
bekende sluitplansche-
ma.

03

Kort overzicht: De 
Whitelist-verbinding

04

De toegangsrechten 
worden door het systeem 
op de programmer 
geladen. 

05

Het supportpersoneel 
programmeert de 
toegangscomponenten 
met behulp van de ter 
plaatse aanwezige 
programmer. 

Systeemaansluitingen voor randapparatuur
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Whitelist - Eenvoudig en 
autonoom!

Hoe werkt de Whitelist-verbinding?
• De toegangspunten zijn niet bedraad
• De toegangsrechten zijn opgeslagen in de 

component 

Hoe komen nieuwe toegangsrechten bij de 
toegangspunten? 
De media met rechten worden ter plaatse 
met een programmer in de componenten 
geladen . 

Wat gebeurt er met de incidenten en alarmen 
van de deur?
• De status van de Whitelist-component 

(batterijstatus en registratiegeheugen) 
evenals de toegangsregistraties kunnen 
met de programmer worden "opgehaald"; 
ze worden handmatig op het toegangscon-
trolesysteem overgedragen

• Geen bewaking van de deur 
• Geen terugkoppeling van de deurincidenten 

en -alarmen

Welke toepassingen zijn typisch voor een 
Whitelist-verbinding?
• Voor kleinere, gedecentraliseerde bedrijven 

met weinig wijzigingen in de rechten
• Deuren naar kleinere, verspreide gebouwen, 

filialen, kantoren, werkplaatsen
• Voor organisaties met wisselende gebrui-

kers die niet centraal in het personeels-
stambestand worden beheerd (bedrijven 
met een vaak wisselende tijdelijke werkne-
mers, overheidsinstanties, enz.) 

Wat zijn de voordelen van een Whitelist-ver-
binding? 
• Prijsgunstige installatie omdat deuren niet 

hoeven te worden bedraad
• Geen update-lezer nodig
• Bij een overstap van een mechanisch 

sluitsysteem gebruiken de bedieners het 
vertrouwde sluitplanschema voor de 
programmering en weergave van de 
rechten

Uitermate geschikt voor 
uitbreiding of modernise-
ring van bestaande 
mechanische sluitsyste-
men.

Whitelist
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Online, Wireless, CardLink, 
Whitelist
Hoe werkt het? Zie de belang-
rijkste feiten in een vergelijking.  

01 Online 
• Hoge doorgangsaan-

tallen
• Complexe deursitua-

ties in kaart brengen
• Deuralarmen en 

-incidenten in realtime
• Verschillende 

beveiligingsniveaus

02 Wireless
• Weinig installatiehan-

delingen 
• Deuren handmatig 

sturen/ 
vrijgeven/ blokkeren

• Bestaande systemen 
eenvoudig uitbreiden

. 

03 CardLink
• Eenvoudige montage
• Afgelegen deuren, 

onbereikbaar via kabel 
of draadloos

• Het systeem 
prijsgunstig uitbreiden 
met draadloze 
componenten 

04 Whitelist
• Vertrouwde sluit- 

planschema voor 
sluittechnologie- 
professionals

• Eenvoudige mechani-
sche sluitsystemen 
met elektronische 
componenten 
uitbreiden

Alles in één enkele 
toegangsoplossing 

Systeemaansluitingen voor randapparatuur
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De belangrijkste feiten op een 
rijtje

Online Wireless CardLink
(stand-alone)

Whitelist 
(stand-alone)

Beveiligingseisen Hoog Gemiddeld Gemiddeld Laag

Wijzigingen in rechten / 
bewaking

Hoog Gemiddeld Gemiddeld Weinig

Deurbewaking Ja Ja Nee Nee

Typische toepassingen Deuren naar buiten, 
gevoelige gedeeltes
(draaideuren, 
tourniquets, draaikruizen, 
extra verificatie)

Doorgangen waarin 
bekabeling moeilijk of 
onrendabel is (glazen 
deuren, historische of 
bestaande gebouwen)

Deuren naar kantoren, 
laboratoria, archieven of 
algemene doorgangen

Deuren naar kleinere, 
verspreide gebouwen of 
installaties (filialen), 
deuren naar kantoren of 
werkplaatsen

Geldigheidsduur van de 
rechten

In de tijd beperkt of 
onbeperkt 

In de tijd beperkt of 
onbeperkt 

In de tijd beperkt of 
onbeperkt 

Onbeperkt 
(Uitgifte/ terugname van 
de media)

Communicatie tussen 
doorgang en systeem 
(wijziging van rechten, 
componentstatus )

In realtime 
via netwerk 

Automatisch 
draadloos 

Automatisch 
via gebruikersmedium 

Handmatig, ter plaatse 
via programmer 

Terugkoppeling van 
deurmeldingen en alarmen 
het systeem

Ja Ja Nee Nee

Onmiddellijk blokkering van 
een persoon of een 
gebruikersmedium bij 
incidenten
 

In realtime 
via netwerk 

Automatisch 
draadloos

Handmatig, ter plaatse 
met servicemedium 
op deurcomponent

Handmatig, ter plaatse 
via programmer 
op deurcomponent

Bijwerken van componenten 
(firmware)

Centraal 
via netwerk 

Centraal 
draadloos

Via programmer  Via programmer  

Kort overzicht – zo werkt het
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Online, Wireless, CardLink, 
Whitelist
Welk verbinding past het best?  

Welk type verbinding het beste is, bepaalt uw 
eisenpakket. Elk type verbinding heeft zo zijn 
voordelen. De tabel geeft duidelijkheid over 
welk type verbinding geschikt is. En het 
mooiste daarvan is: U kunt zelf bepalen welke 
soorten verbinding u in uw toegangsoplossing 
combineert. U hebt de vrijheid om uit beveili-

gings-, economische en comfortoverwegingen 
te kiezen. Wij adviseren u graag, zodat u het 
voor u gemakkelijk, rendabel en veilig is. 

Systeemaansluitingen voor randapparatuurSysteemaansluitingen voor randapparatuur
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Welk type verbinding past bij uw behoefte?

Online Wireless CardLink
(stand-alone)

Whitelist 
(stand-alone)

Hoge doorgangsfrequentie
++ - - -

Complexe deursituaties zoals tourniquets of draaikruizen ++ - -- --

Veel wijzigingen in rechten ++ + - -

Overdracht van deuralarmen en -incidenten ++ + -- --

Overdracht in realtime ++ + - --

Minimale administratie (voor gebruik) ++ + + -

Deurbewaking ++ + -- --

Deuren moeten handmatig worden bediend/vrijgegeven/
geblokkeerd 

++ ++ -- --

Verschillende beveiligingsniveaus, zoals extra verificatie met een 
pincode of biometrie

++ -- -- --

Gecentraliseerd rechtenbeheer ++ ++ ++ +

Geen structurele veranderingen aan de deur mogelijk 
(glas, monumentenzorg, enz.)

-- + ++ ++

Geen stroomaansluiting ter plaatse nodig -- + ++ ++

Eenvoudige montage -- + ++ ++

Afgelegen deuren, onbereikbaar via kabel of draadloos -- -- ++ ++

Toegangscomponent met batterij -- ++ ++ ++

Automatische melding over de batterijstatus aan het systeem ++ + --

++  Uitermate geschikt
+  Goed geschikt
-  Geschikt met beperkingen
-  Niet geschikt

Kort overzicht: wat past het beste?Andere slimme oplossingen - allemaal in één systeem
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Slimme oplossingen
Alles in één systeem

Profiteer van nog meer oplossingen voor 
verhoogde beveiliging en transparante 
processen van dormakaba. 

Neem contact met ons op. Wij kijken naar u 
uit.

 www.dormakaba.nl

Een uitgebreid portfolio 
voor slimme toegangsop-
lossingen

Systeemaansluitingen voor randapparatuur
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04

02 03

05

01

Draai- en schuifdeuren

02

Oplossingen 
voor SAP-gebruikers

03

Mechanische 
sluitsystemen

04

Draaikruizen en 
doorloopsluizen 

05

Tijdregistratie- 
systemen

Andere slimme oplossingen - allemaal in één systeem
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Lieven Bauwensstraat 21a
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T. +32 50 45 15 70
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