
Elektronische  
toegang & Data

Mobile Access 
Toegang via smartphone
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Snel, flexibel, veilig 
Mobile Access maakt 
het mogelijk

Snel
Geen persoonlijke sleuteloverdracht 
nodig – uw gebruikers ontvangen de 

digitale sleutel onmiddellijk op hun smart-
phone en openen de deur via de app.

Flexibel
Verstuur digitale sleutels over het 
mobiele netwerk en stel flexibel in 

wie waar en voor hoe lang toegang heeft. 

Veilig
De overdracht is end-to-end 
versleuteld.  Aangezien de toegangs-
gegevens veilig versleuteld zijn, kan 
de smartphone er geen toegang toe 
krijgen. 

Tijdbesparend en kostenefficiënt
Slimme digitale processen kunnen  
u tijd en geld besparen en zorgen 
ervoor dat u nieuwe business-
modellen kunt ontwikkelen. 

Mobile Access van 
dormakaba opent 
alle deuren voor 
uw gebruikers – 
maar enkel 
wanneer u dit 
beslist. 

Stelt u slimme toegangsoplossingen op prijs, dan speelt u op 
veilig met Mobile Access.  Of het nu voor persoonlijke of 
zakelijke toepassingen, woningen, kleine, middelgrote of grote 
ondernemingen is – uw gebruikers genieten gegarandeerd 
van meer tijd, vrijheid en flexibiliteit door hun toegangs-
rechten elektronisch over te dragen naar hun smartphone. 
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Ontdek nieuwe 
mogelijkheden
Met Mobile Access
Mobile Access vereenvoudigt uw toegangsbeheer: in slechts enkele klikken 
verstuurt u digitale sleutels naar al uw gebruikers.  Zij downloaden dan de 
dormakaba Mobile Access app en openen de elektronische deursloten 
eenvoudig met hun smartphone. 

Met Mobile Access kunnen de 
werknemers hun smartphone 
gebruiken om toegang te hebben 
tot hun kantoor.  Of ze kunnen 
hun voordeur thuis openen. 
Nieuwe toegangsrechten kunnen 
op afstand toegekend worden 

aan werknemers, externe 
aannemers, gasten, familieleden 
en vrienden – zonder zich zorgen 
te moeten maken over de 
teruggave of het verlies van 
sleutels en badges. 

Aan het werk of thuis? 
De grootste troef: het is slim!
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Toegangsrechten op voorhand versturen
Verwacht u bezoekers na de 
kantooruren?  Of is een aannemer 
's nachts aan het werk?  Dan kunt 
u hen tijdelijke toegangsrechten 
op voorhand bezorgen – over 
verschillende locaties, en 

eenvoudig instelbaar.  Uw 
elektronische deursloten zijn slim 
geïntegreerd in uw toegangs-
oplossing en de nodige informatie 
is binnen handbereik. 

Toegang voor werknemers
Met Mobile Access kunnen uw 
werknemers hun smartphone 
gebruiken om hun werkplek te 
betreden.  En u kunt toegangs-
rechten eenvoudig toekennen 
over verschillende locaties. 

Bijvoorbeeld: een projectmanager 
die vanuit New York op bezoek 
komt, ontvangt alle voor haar 
bezoek benodigde toegangs-
rechten op haar mobiele telefoon 
terwijl ze nog onderweg is. 

TapGo-technologie
Dankzij de TapGo-technologie moet de dormakaba 
Mobile Access app slechts eenmaal opgestart 
worden in gebouwen.  Daarna werkt deze op de 
achtergrond en kunnen alle deuren, poorten en 
tourniquets eenvoudig geopend worden. 

Snel en flexibel reageren
U kunt snel reageren in geval van 
onverwachte afwezigheden door 
ziekte, vervangingen of indien 
iemand vliegensvlug in het 
kantoor moet zijn.  Met Mobile 
Access verstuurt u digitale 
sleutels rechtstreeks naar de 

smartphone van de persoon die 
toegang moet hebben. 
Mobile Access kan ook naadloos 
gecombineerd worden met 
tijdregistratie dankzij de interface 
met partnerapplicaties.

Activiteiten vereenvoudigen, efficiëntie verhogen
Mobile Access maakt het leven 
eenvoudiger.  Kies onze oplossing 
in de cloud en u zult uw eigen 
boekingssysteem kunnen 
integreren: appartementen, 
sportterreinen, ruimtes of kamers 
verhuren – zonder dat u ter 
plaatse moet zijn wanneer de 
boekingstijd aanvangt. 

Woningbeheerders krijgen vaak te 
maken met nieuwe huurders, 
verloren sleutels of externe 
dienstverleners.  Dankzij Mobile 
Access kunnen ze efficiënter 
werken, omdat ze niet langer ter 
plaatse moeten zijn om de deuren 
te openen of sleutels te 
overhandigen. 
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Toegangsoplossing 
• Toegangsrechten verlenen of 

intrekken, tijdprofielen 
definiëren, en veel meer
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Veilig platform voor het 
verspreiden van gegevens
• Veilige gegevensoverdracht
• Toegangsrechten overdragen 

naar een smartphone
• Voldoet aan privacy eisen 

zoals gesteld door AVG

03

Toegangsmedium
• Smartphone geeft toegang 

via de dormakaba Mobile 
Access app (iOS en Android)

04

Toegang aan de deur
• Via Bluetooth® of NFC



7

Slimme 
sleuteltechnologieën? 
De moeite waard voor 
elke toegang. 

Digitaliseer uw deur en geniet van de voordelen van 
Mobile Access: kies uit een ruim assortiment aan 
geschikte producten voor uw vereisten – van 
elektronische brandveilige deursloten, trendy digitale 
cilinders en bekroonde toegangslezers tot tijd-
registratie- en aanwezigheidsterminals. 

Bezoek onze website voor meer informatie: 
www.dormakaba.nl
www.dormakaba.be 
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Deurtechniek Ingangs- 
systemen

Elektronische  
toegang & Data

Interieurglas- 
systemen

Mechanische 
sleutelsystemen

Kluissloten

Hotelsystemen Service

dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
BE-8000 Brugge
T. +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be 
 
 
dormakaba Nederland B.V. 
Dalwagen 45 
NL-6669 CB Dodewaard 
T. +31 88 352 33 33 
info.nl@dormakaba.com 
www.dormakaba.nl 
 
 
dormakaba 
International Holding AG  
Hofwisenstrasse 24 
CH-8153 Rümlang 
T. +41 44 818 90 11 
info@dormakaba.com 
www.dormakaba.com

Onze bijdrage voor een duurzame toekomst

Milieubewust handelen is één van onze belangrijkste stelregels. Het 
doel van dormakaba is een energiebesparende en efficiënte 
productie, een hoog recyclagepercentage en duurzaamheid van 
onze kwaliteitsproducten.
 
Op productniveau worden de milieu product prestatieverklaringen 
(Environmental Product Declarations, EPD) gebaseerd op de 
milieuprestatieberekening van de totale levenscyclus en duurzaam-
heid van gebouwen. 
 
De Environmental Product Declarations zijn beschikbaar op onze 
website www.dormakaba.com.


