
Volledige integratie 
in uw toegangs-
oplossing

mobile access  
Toegangscontrole met 
smartphones 
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mobile access   
Altijd veilig onderweg

Met mobile access bevindt u zich altijd aan de 
veilige kant. Geef personen via de smart- 
phone eenvoudig en flexibel toegang en 
verhoog tegelijkertijd de veiligheid.

Functies van mobile access 
• Smartphones als toegangsmedium gebrui-

ken
• Kan worden gebruikt met de nieuwste 

online en standalone dormakaba-compo-
nenten

• Rechten voor online en standalone compo-
nenten centraal in het dormakaba toe-
gangscontrolesysteem beheren

• Rechten via mobiele netwerk kunnen 
realtime actief en dynamisch toegekend en 
ingetrokken worden

• Overdracht van gecodeerde gegevens
• Deurstatus en toegangsboekingen in het 

toegangscontrolesysteem overdragen

Uw voordelen
• Hoge acceptatie vanwege eenvoudig en 

comfortabel gebruik
• Optimaliseert de machtigingsprocessen, 

waardoor u tijd en middelen bespaart
• Minder installatiewerk aan de deur omdat 

er geen netwerkverbinding nodig is 
• Minder beheerwerk omdat programmering 

van toegangsrechten op locatie niet nodig 
is

• Geen tijdverlies en kosten, veroorzaakt door 
verloren of vergeten toegangskaarten

• Hogere veiligheid voor buitendeuren
• In tegenstelling tot plastic media wordt het 

verlies van een smartphone meestal 
onmiddellijk opgemerkt zodat deze snel kan 
worden uitgeschakeld

• Het toegangsmedium is vrijwel altijd 
binnen handbereik en wordt niet vergeten

• De flexibele inzet van mobile access kan in 
combinatie met een standaard toegangs-
kaart voor vaste gebruikers worden toege-
past
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Nieuwe technologieën bieden nieuwe kansen – 
ook voor u: Met toegangsoplossingen van 
dormakaba kunt u nu smartphones voor de 
toegang gebruiken. Voor u levert dit vooral 
gemak, flexibiliteit en veiligheid op. 

Zo eenvoudig is het
Stel u eens voor. Een onderhoudsmonteur moet 
snel toegang tot een bepaald gebied krijgen 
waarvan de toegangscomponenten niet op het 
netwerk aangesloten zijn. Met mobile access kan 
de monteur nu eenvoudig de vereiste toegangs-
rechten opvragen. De toegangsrechten worden 
direct opgestuurd. 

Zo flexibel is het
Het bijzondere daarvan: De toewijzing van 
rechten wordt gedaan via uw mobiele netwerk 
en kan daarom direct en flexibel worden uitge-
voerd. Zo worden smartphones al gauw toe-
gangsmedia  en bespaart u reistijd, tijd en 
capaciteit.

Zo veilig blijft het
Natuurlijk krijgt alleen diegene toegang via 
mobile access die ook van u toegangsrechten 
gekregen heeft: De gegevensoverdracht vindt 
uitsluitend plaats via veilige processen. Daar-
naast kunnen de deurstatus en -gebeurtenissen 
via hetzelfde traject aan het centrale toe-
gangscontrolesysteem teruggemeld worden. Op 
deze manier is alles transparant en hebt u te 
allen tijde het overzicht. 

mobile access
Eenvoudig, 
flexibel en 
veilig
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Toegangsrechten 
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Smartphone als 
toegangsmedium  (via 
Bluetooth of NFC)
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exos 9300
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Toegangscontrole met 
smartphones: Volledige 
integratie in uw 
toegangsoplossing. Wilt 
u meer te weten komen 
over onze eenvoudige, 
flexibele en veilige 
oplossing? Bezoek ons: 
www.dormakaba.nl
www.dormakaba.be



dormakaba Belgium N.V. 
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 Brugge
België
T: +32 (0)50 45 15 70
E: info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be 

dormakaba Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard
Nederland
T: +31 88 352 33 33
E: info.nl@dormakaba.com
www.dormakaba.nl
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