dormakaba exos 9300
De efficiënte oplossing
voor toegangscontrole,
beheer en beveiliging
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dormakaba exos 9300
Integraal toegangsbeheer
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Het beveiligen van uw bedrijf en het stroomlijnen van
uw beheerprocessen zijn belangrijker dan ooit.
Daarom hebt u een oplossing nodig waarmee u al uw
toepassingen flexibel en eenvoudig kunt organiseren
en beheren.
Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke eisen,
die ook voortdurend kunnen veranderen.
U wilt bijvoorbeeld bezoekers, medewerkers
en managers op bepaalde dagen verschillende toegangsrechten geven. Of u wilt
medewerkers van aannemers voor speciale
opdrachten tijdelijk beperkte toegangsrechten geven. Misschien wilt u weten wie zich op

een bepaald moment in een bepaald gebied
bevond? Of zoekt u een flexibele oplossing
als uw organisatie verandert, uw bedrijf
groeit of uw beveiligingsbehoeften toenemen?
Het antwoord is dormakaba exos.

5

dormakaba exos 9300 –
alles-in-één-systeem
dormakaba exos is het fundament van uw
bedrijfsbrede toegangsbeheeroplossing. Met
dormakaba exos beschikt u over een modulair
standaard systeem dat niet alleen alle
benodigde toegangscontrolefunctionaliteit
omvat, maar ook op maat aan uw behoeften
en processen aangepast en uitgebreid kan
worden.
dormakaba exos is het ideale systeem voor
grote en middelgrote bedrijven met veel
vestigingen. Daarnaast biedt dormakaba
exos altijd maximale beveiliging en staat
dormakaba exos garant voor een veilige
investering. Zelfs als u morgen misschien hele
andere eisen hebt dan vandaag.
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Met dormakaba exos bent u in de toekomst
nog flexibeler. Profiteer van ons enorme
aanbod aan toegangscomponenten, voor
elke denkbare toegangssituatie.
U kunt vertrouwen op producten die volledig
in eigen beheer ontwikkeld zijn. Of anders:
Kwaliteit van één leverancier – van software
en mechanische en elektronische sleutelsystemen tot fysieke deuroplossingen voor het
individueel toegang verlenen van personen.
En nog veel meer: Bent u geïnteresseerd in
complete oplossingen? Ook dat vindt u bij ons,
van advisering en planning tot implementatie.
Wij ondersteunen u op elk gewenst moment
bij het uitbreiden en aanpassen van uw
systemen en installaties.

De belangrijkste toepassingen van dormakaba exos 9300
Personen

Medewerkers

Medewerkers van
aannemers

Bezoekers

Toegang

Beheer van
toegangsrechten

Integratie van mechanische sluitsystemen

Logboek
Evaluaties

Media

Fysieke media
(bijv. toegangskaarten)

Smartphone

Smartkeys

Beveiliging

Alarmbeheer

Systeembeheer via
plattegronden

Foto verificatie integratie van video

dormakaba exos 9300 is ons integrale
toegangsbeheersysteem waarmee u alle
toepassingen met betrekking tot het thema
toegang eenvoudig en veilig kunt organiseren.
• G
 estandaardiseerde processen en efficiënte
procedures door integratie en beheer
van alle mechanische, mechatronische en
elektronische toegangspunten in een
systeem
• Enorme flexibiliteit door probleemloos
gebruik van uw bestaande media,
toegangslezers en deurcomponenten,
evenals integratie en koppeling van
inbraak-, alarm- en videosystemen
• Grotere efficiëntie door integratie
van tijdregistratie, alsook oplossing voor
bedrijfsverzamelgebouwen
• Vermindering van infrastructuurkosten en
personeelskosten door naadloze integratie
van het systeem in uw IT-omgeving en
gemakkelijke koppeling met HR- of
ERP-systemen

• E
 envoudige installatie en onderhoud
dankzij webbased clients
• lange termijn investering dankzij eenvoudige updatemogelijkheden voor hard- en
software en backwards compatibiliteit
• Hoge beschikbaarheid door betrouwbare
werking, zelfs bij uitval van netwerkver
binding
• Maximale beveiliging m.b.t. gegevensoverdracht
• Eenvoudige uitbreiding door middel van
modulaire systeemopbouw
• Eenvoudig centraal en decentraal beheer
over meerdere locaties
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Toegangsbeheer met dormakaba exos 9300

dormakaba exos 9300 –
Uw voordelen op een rijtje
Medewerkers, bezoekers, aannemers, uw receptie, de poort, de
afdeling Personeelszaken, uw beveiligingsdienst en vele andere
gebruikers profiteren van dormakaba exos. Omdat de
toegangsoplossing één doel heeft: Uw organisatie efficiënter en uw
bedrijf veiliger te maken.

Minder fouten, meer veiligheid
dormakaba exos is volledig op uw organisatie
en infrastructuur afgestemd. Geïntegreerde
processtappen, zoals persoonlijke toegangskaarten, veiligheidsinstructies of controle
van werkverboden, zorgen voor maximale
efficiency. Uw personeel ontvangt op basis
van taken en verantwoordelijkheden de juiste
toegangsrechten. Op deze manier treden er
minder fouten op en neemt de veiligheid toe.
Eenvoudig gebruik
Door de intuïtieve en webbased software
besparen uw medewerkers tijd en kunnen zij
zich op hun kerntaken concentreren. En: In
de duidelijk gestructureerde toepassingen
en interfaces vindt iedereen snel zijn weg. Dit
bevordert de efficiëntie tijdens het inwerken,
met name bij vaak wisselende beveiligings- of
poortmedewerkers.
Efficiënt beheer
Ongeacht of een medewerker begint, stopt of
van afdeling wisselt, een bezoeker een paar
uur toegang tot uw vergaderruimtes heeft of
een aannemer een week lang bij u werkzaam
is: Met dormakaba exos profiteert u van
efficiënte en eenvoudige beheerprocessen.
De automatische gegevensimport uit HR- of
ERP-systemen minimaliseert de kosten nog
verder.

alsmede van de daarbij behorende toegangsrechten. Het sluitplanoverzicht voor mechanische en elektronische sluitsystemen zorgt
voor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke
bediening van deze systemen.
Zo transparant kan veilig zijn
dormakaba exos registreert en documenteert
alle gebeurtenissen zonder onderbrekingen:
Dit zorgt voor transparantie en u kunt te allen
tijde gebeurtenissen nalopen. Het systeem
biedt geïntegreerde processen, zodat u ervoor
kunt zorgen dat aan de wettelijke normen
(bijvoorbeeld AVG en ISO) en de interne richtlijnen voldaan wordt. De toegang tot logboekgegevens, beoordelingen of exportgegevens kan
in overeenstemming met het privacy- en/of
bedrijfsbeleid nauwkeurig worden bepaald.
Handelen voordat er gevaar bestaat
De grafische weergave biedt een perfect
overzicht van de systeemstatus, waarmee incidenten snel kunnen worden gesignaleerd en
kunt u op deze manier gerichte maatregelen
nemen. Dankzij automatische videoopnames en live-weergave van beelden kunt
u snel controleren, ingrijpen en traceren. Ook
minder ervaren personeel kan dankzij de
eenvoudige, duidelijke weergave betrouwbaar
ingrijpen, bijvoorbeeld om deuren, doorgangen
of slagbomen te controleren.

Altijd inzicht in één oogopslag
In dormakaba exos beheert u alle toegangsrechten eenvoudig, transparant en veilig. U
hebt steeds een overzicht van alle elektronische toegangmedia en mechanische sleutels,
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Bedrijfsbrede
beveiliging
Profiteer in uw hele bedrijf van de integrale
beveiliging met efficiënte processen. Toegang tot
het bedrijfsterrein, tot gebouwen of
veiligheidskritische gebieden: Met dormakaba
exos organiseert u alle processen in één centraal
systeem.
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Personeelszaken
• Gebouw betreden/verlaten en
afdelingswisselingen van werknemers
• Personalisering en afgifte van
gebruikersmedia
• Toewijzing van toegangsrechten
• Beheer van persoonsgegevens in HR
systemen
02
Toegang tot ondergrondse garage
• Parkeerplaatsbeheer
• Slagboombesturing
• Integratie van langeafstandslezer
• Kentekenplaatherkenning
• Integratie van video, intercom
03
Toegang en oprit tot bedrijfsterrein
• Bezoekersbeheer
• Toegangscontrole
• Integratie van video

10

04 
Beveiligingspersoneel
• Definities van zones en rechten
• Beheer van logboeken
• Sluitsysteembeheer en sleutelafgifte
• Beheer van gebruikersmedia
05
Productie en assemblage
• Toegangscontrole
• Biometrische identificatie of
PIN-verificatie
• Tourniquets en doorlooppoorten
• Gemakkelijke tijdsregistratie voor
medewerkers van externe bedrijven
06
Datacenter
• Veilige, centrale gegevensopslag
• Installatie van upgrades en uit
breidingen
• Gegevensuitwisseling met bovenliggende systemen

07
Toegang tot beveiligde gebieden
• Toegangscontrole
• Biometrische identificatie of
PIN-verificatie
• Tourniquets en doorlooppoorten
• Sleutelkasten
08
Hoofdingang/Receptie
• Toegangscontrole
• Beheer van bezoekers en aannemers
• Lockers
• Tijdregistratie
09
Beveiligingscentrum / Portiersloge
• Alarm- en logboekbeheer
• Remote bediening van toegangen,
slagbomen en deuren
• Foto verificatie
• Live-weergave van beelden
• Raadplegen van opgenomen
videobeelden
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Nieuwe
functies voor
nog hogere
beveiliging en
efficiëntie
01

dormakaba staat voor innovatieve oplossingen
en overtuigende technologie. Daarom breiden
wij de functionaliteit en prestaties van onze
systemen voortdurend uit. Hierbij verliezen wij
een maximale beveiliging in combinatie met een
hoge efficiëntie nooit uit het oog.
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Toegangscontrole met uw smartphone
Met dormakaba mobile access kunt u vanaf nu ook
mobiele apparaten als toegangsmedium gebruiken. De
toewijzing van de rechten vindt centraal in dormakaba
exos plaats en wordt via het mobiele netwerk aan de
smartphone overgedragen.
02
Alle sluitcomponenten in één systeem
Met dormakaba exos integreert u alle mechanische en
elektronische sluitsystemen naadloos in uw toegangsbeheersysteem. Sleutelsystemen worden in de vertrouwde
sluitplanmatrix weergegeven en elektronische autorisaties
kunnen eenvoudig en flexibel gewijzigd worden. Ongeacht
of u mechanische sleutels, RFID-kaarten of smartkeys
gebruikt, met dormakaba exos beheert u nu ook nog eens
eenvoudiger en efficiënter alle media, van de uitgifte tot
de inlevering.
03
Wireless toegangscontrole
Met de nieuwe wireless techniek kunt u elektronische
sluitcomponenten heel eenvoudig via een draadloze
verbinding in uw systeem integreren. Dit is bijvoorbeeld
handig in historische gebouwen of glazen deuren waarin
geen bekabeling aangebracht kan worden. Toegangsrechten en logboeken kunnen zo realtime beheerd worden en
kunt u installatiesituaties eenvoudiger opvragen.
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Eenvoudiger bezoekersbeheer
Het webbased bezoekersbeheer is zeer efficiënt en flexibel
in te richten. Ontvang bezoekers, leveranciers en aannemers nog eenvoudiger, én minimaliseer de wachttijd. Het
snelle en eenvoudige incheckproces wordt individueel aan
uw behoeften aangepast en houdt rekening met de
verplichte veiligheidsvoorschriften evenals werkverboden.
Uiteraard worden alle elektronische boekingen die door
bewegingen van bezoekers worden gedaan in de logboeken opgenomen.
05
Biometrische toegangscontrole
De biometrische toegangscontrole biedt extra beveiliging
waardoor veiligheidsrisico's, bijvoorbeeld als gevolg van
verloren of gestolen identiteitskaarten, op deze manier
worden weggenomen. De eenvoudige bediening en
superieure gebruikerservaring – inclusief hoge gegevensbeveiliging - maakt biometrische toegangscontrole een
zeer interessante optie.

13

Toegang wordt mobiel.
Met Mobile Access
Flexibel, snel, veilig
Met Mobile Access worden toegangsrechten
op een eenvoudige, flexibele manier aan een
smartphone toegekend. Dat betekent voor u:
U beheert alle toegangsrechten centraal in
uw dormakaba toegangsoplossing en maakt
van smartphones toegangsmedia.
U kunt de toegangsrechten vooraf of in real
time aan een smartphone toekennen. Zonder
afgifte en terugname van extra toegangsmedia. En dus zonder extra werk. Mobile
Access is een aanvulling op uw systeem.
Toegangskaarten en smartphones kunnen
door elkaar heen elkaar gebruikt worden.
Met Mobile Access zorgt u steeds voor
behoud van overzicht over alle toegangsgebeurtenissen – en kunt te allen tijde bepalen,
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wie waar en wanneer toegang krijgt en hoe
lang. Zo eenvoudig kan digitalisering zijn!
Voordelen:
• Direct toegang, waar je je ook ter wereld
bevindt
• Realtime beheer van toegangsrechten voor
online, wireless én standalone componenten
• Optimale veiligheid en beveiliging
• Kostenbesparing want geen uitgifte van
media noodzakelijk
• State of the art – technologie

DK_CH2_03_2018_0216

DK_CH_033037

DK_CH_033046

DK_CH2_03_2018_0220

01

02

03

Toegangsrechten kunt u
naar wens direct aan een
smartphone toekennen.

Mobile Access biedt u
oplossingen voor
situaties waarin u snel
moet reageren.

U hebt te allen tijde
de controle: Rechten
toekennen of intrekken
in real time.

Integreer Mobile Access zonder problemen
in uw bestaande installaties
Met Mobile Access profiteert u van een
probleemloos gebruik van de smartphone
als toegangsmedium voor medewerkers,
bezoekers, aannemers en serviceverleners.
Via de gratis app "Mobile Access by dormakaba" kunt u deze nieuwe toepassing in
uw toegangscontrolesysteem integreren.
Met dormakaba zet u zo een belangrijke stap
om uw workflows te digitaliseren.

Naast het gebruik van toegangskaarten is
Mobile Access ook geschikt in situaties waar
een persoon geen normale toegangskaart in
bezit heeft, zoals bijvoorbeeld:
• niet-geplande toegang na sluitingstijd
• regelen van directe toegangsverlening
• toegang bij nachtelijke servicewerkzaamheden
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Uw voordelen op een rijtje
• H
 andig beheer van alle soorten sluitsystemen
en media in één systeem
• Integrale benadering van alle toegangsrechten in uw bedrijf
• Hoge veiligheid en eenvoudig gebruik, onafhankelijk van het type toegangsmedium
• Gepersonaliseerd ontwerp van toegangskaarten met of zonder foto
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• V
 eilige protocollering van alle verstrekte
toegangsrechten en media
• Herinneringsfunctie voor inleveren van
media en sleutels
• Sleutel- en cilinderbeheer, onafhankelijk
van fabrikant
• Ook zijn multifunctionele kaarten mogelijk
(bijv. met betaalfuncties)

Toegangsbeheer met dormakaba exos 9300

Alles onder controle in één systeem
Wie heeft de sleutel voor de vergaderruimte?
Heeft de heer Smit al toegangsrechten voor
het magazijn? Wie heeft de sleutel voor de
werkplaats? Hoe lang waren de aannemer
Jansen en zijn medewerkers in het bedrijf?
dormakaba exos geeft antwoord op deze en
nog veel meer vragen.
Met dormakaba exos beheert u alle toegangspunten
en sluitsystemen in uw bedrijf en wijst u de beschikbare media en sleutels aan geautoriseerde personen
toe. U beheert toegangslezers én elektronische en
mechanische sluitsystemen samen in hetzelfde
systeem, en kunt op deze manier altijd bijhouden wie
voor welke toegang welke rechten bezit.
Vrije keuze van media voor meer flexibiliteit
Met dormakaba exos beslist u zelf welke media u
wilt gebruiken (bijvoorbeeld toegangskaarten op

basis van LEGIC, MIFARE, een voor BLE/NFC
geschikte mobiele telefoon of biometrische verificatie via vingerafdrukken). U kiest het correcte identificatiemedium of de juiste combinatie die bij uw
situatie past. Wellicht ook interessant voor u: Bij
smartkeys worden het mechanisch sluitplan en de
elektronische toegangscomponenten gecombineerd.
Op deze manier beschikt u over één medium voor
alles. En de gebruiker beschikt zo over een maximum
aan comfort.

Integraal toegangsbeheer in één systeem

Mechanische
sluitsystemen

Online componenten
(bekabeld verbonden aan
netwerk)
exos

Wireless
componenten
(geen bekabeling,
direct met netwerk
verbonden)

Standalone componenten
(geen bekabeling)
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Voor elke deur en beveiligingsniveau
de juiste oplossing
In elk bedrijf zijn er gebieden met verschillende
beveiligingseisen en verschillende soorten toegang bijvoorbeeld draai- en schuifdeuren, poorten,
slagbomen en nog veel meer. Sommige toegangen
worden vaak, andere slechts zelden gebruikt. Wij
bieden u de ideale oplossing voor elke situatie.
Mechanische cilinder, elektronisch deurbeslag
of toegangslezer? dormakaba heeft het
antwoord: Aan de ene kant bieden wij oplossingen die met bekabeling of via een draadloze verbinding rechtstreeks op uw netwerk
aangesloten worden. Aan de andere kant
bieden wij volledig standalone componenten
die u met onze comfortabele CardLink-technologie tegen minimale kosten in uw systeem
kunt integreren.
Afhankelijk van uw behoeften, kiest u voor het
gebruik van media in de vorm van toegangskaarten of smartphone of een combinatie van
verschillende opties: van biometrische verificatie tot pincodes.
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Met onze TouchGo-technologie (RCID) kunt u
zelfs een deur openen zonder dat u het medium
uit uw zak of tas hoeft te pakken. U hoeft
alleen maar de deurklink aan te raken en krijgt
toegang. Eenvoudiger en flexibeler kunt u geen
toegang krijgen.
Een belangrijk voordeel van dit brede assortiment: dormakaba exos past zich aan uw
situatie aan en kan op elk moment worden
uitgebreid en aangevuld. Ongeacht of uw
veiligheidseisen wel of niet wijzigen, nieuwe
toegangen toegevoegd worden of andere
locaties geïntegreerd worden.

Toegangsbeheer met dormakaba exos 9300

De verschillende toegangs- en
mediaoplossingen op een rijtje

01

02

03

04

Fysieke toegangssystemen

Online componenten

Deuruitrusting

Wireless componenten

Standalone componenten

Mechanische sluitsystemen

Functionaliteit

05

01

02

03

04

05

Mechanische oplossingen
bieden beveiliging tegen
prijsgunstige condities.

dormakaba TouchGo
ontgrendelt de deur, het
aanraken van de
deurgreep is voldoende.

De elektronische
componenten bieden
uitgebreide mogelijkheden voor toegangsbeheer.

De toegangscontrole per
kaart en kaartlezer is
eenvoudig, handig en
veilig.

De perfecte oplossing
voor elke toegang.
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Alle toegangsmedia op een rij

Toegangskaart

Sleutelhanger

dormakaba smart key

Multi-applicatie/
Technologie

• RFID-chip

• RFID-chip

• RFID-chip

Belangrijkste
toepassingen

• toegang
• registratie bedrijfsgegevens en tijdregistratie
• betaling
• follow-me-printing en
kopiëren

• toegang
• registratie bedrijfsgegevens en tijdregistratie
• betaling
• follow-me-printing en
kopiëren

• toegang
• registratie bedrijfsgegevens en tijdregistratie
• betaling
• follow-me-printing en
kopiëren

Unique
sellingpoint

• volledig bedrukbaar

• stabiel en robuust

• 1 medium voor alle toepassingen/toegangsrechten
• gebruiksgemak
• kleurclips voor een beter
overzicht

Veiligheid

• Hoge encryptie o.b.v.
Mifare Desfire en Legic
Advant
• extra combinatie met
PIN-code of biometrie
mogelijk

• Hoge encryptie o.b.v.
Mifare Desfire en Legic
Advant
• extra combinatie met
PIN-code of biometrie
mogelijk

• extra combinatie met
PIN-code of biometrie
mogelijk
• comfortabele combinatie
van elektronische toegangscontrole en mechanisch sluitplan

Bij verlies

• Rechten kunnen elektronisch worden ingetrokken
(dus geen beveiligingsprobleem)

• Rechten kunnen elektronisch worden ingetrokken
(dus geen beveiligingsprobleem)

• Rechten kunnen elektronisch worden ingetrokken
(dus geen beveiligingsprobleem)
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Touchgo transponder

Smartphone

Mechanische sleutel

• RFID-chip
• resistive capacitive identification
(RCID)

• via gratis Door by dormakaba app
• NFC
• BLE

• mechanisch

• toegang
• vooral geschikt voor organisaties
waar het aanbieden van een
medium niet comfortabel is, zoals
verzorgingstehuizen voor dementie, bejaardencentra en zieken
huizen

• toegang
• registratie bedrijfsgegevens en
tijdregistratie
• betaling

• eenvoudige tot complexe
hiërarchische sluitsystemen

• u draagt de transponder bij u
maar hoeft deze niet aan het
TouchGo component aan te
bieden, u bedient enkel de deurgreep: intuïtieve toegang
• combinatie van RFID en RCID:
toegangskaart en transponder
kunnen naast elkaar gebruikt
worden

• geen extra medium nodig
• Mobile Access kan in een bedrijfsapp worden geïntegreerd

• veel combinatiemogelijkheden van
dormakaba-sluitplan

• extra combinatie met PIN-code of
biometrie mogelijk

• extra beveiligd met PIN-code
resp. fingerprint

• gepatenteerd beveiligingssysteem
• kopieerbeveiliging, ook tegen 3D
printen

• Rechten kunnen elektronisch
worden ingetrokken (dus geen
beveiligingsprobleem)

• Rechten kunnen elektronisch
worden ingetrokken (dus geen
beveiligingsprobleem)

• bij verlies moet de cilinder worden
vervangen

Ook te gebruiken:
• na sluitingstijd
• voor nachtelijke servicewerkzaamheden
• direct toegangsrecht
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Toekomstbestendige investering

Onze toegangslezers zijn ook in bijzonder
beveiligingskritieke gebieden de ideale
oplossing en kunnen zonder problemen
aan de nieuwste eisen aangepast worden.

In het publieke gebied zijn onze lezers met geïntegreerde
registratie-units de ideale oplossing voor maximale
beveiliging. De besturingsunit is altijd in het beveiligde
binnengebied geïnstalleerd en beslissen daar over de
toegangsverlening. De communicatie tussen de registratie-unit en de besturingsunit is gecodeerd en completeert
zo het beveiligingsconcept.
Voorbereid op de toekomst
Als uw beveiligingsbehoeften veranderen, kunt u onze
registratie-units eenvoudig door andere laten vervangen.
En zelfs zo dat er niets aan de bestaande bekabeling

Lezer met geïntegreerde
registratie-units

veranderd hoeft te worden. D.w.z.: In slechts enkele
stappen kunt u bijvoorbeeld van een reguliere lezer een
pincodelezer maken.
Automatisch updaten
Wij blijven voortdurend onze oplossingen ontwikkelen,
zodat u telkens over de laatste technologie beschikt. Door
middel van eenvoudige firmware-updates kunt u profiteren van alle nieuwe functies en wordt uw toegangsoplossing op het huidige beveiligingsniveau gehouden. Zo wordt
uw investering gewaarborgd.

Eenvoudig updaten en
probleemloos vervangen

Registratie-units buiten

Besturingsunits binnen

23

Hoogwaardig design
in twee ontwerplijnen
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Kwaliteitsoplossingen in stijlvol design
De toegang tot uw bedrijf vormt
gelijktijdig de eerste indruk en het
visitekaartje voor uw medewerkers en
bezoekers. Onze oplossingen zorgen
wereldwijd voor zowel beveiligde als
aansprekende toegangen.
Bij dormakaba stellen wij de hoogste eisen
aan de ontwikkeling van onze producten.
En niet alleen qua technologie, functionaliteit
en kwaliteit, maar ook in grote mate aan het
ontwerp. Het tijdloze, eenvoudige ontwerp
en de stilistische elementen van onze oplossingen overtuigen klanten over de hele wereld
net zo als gerenommeerde ontwerpbureaus.

De producten van dormakaba zijn reeds
meerdere keren bekroond met verschillende
ontwerpprijzen. Niet alleen bij onze hard
ware, maar ook bij onze software streven
wij naar een professioneel ontwerp, een
heldere en duidelijke menunavigatie en
intuïtieve bediening – bijvoorbeeld in het
nieuwe webbased bezoekersbeheer.
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Oplossingen voor
SAP-gebruikers

Tijdregistratiesystemen

Installaties voor
individueel toegang
verlenen van personen

Draai- en schuifdeuren
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Toegangsbeheer met dormakaba exos 9300

04

Overige toegangsoplossingen voor
uitgebreide beveiliging
Naast dormakaba exos 9300 bieden
wij talrijke andere oplossingen aan
voor meer beveiliging en
transparante processen.
Bijvoorbeeld oplossingen voor SAP-gebruikers, waarbij de
focus ligt op de organisatorische toegangscontrole. Of
systemen voor tijd- en bedrijfsgegevensregistratie. En
niet te vergeten onze beveiligingsdraaideuren en -kruizen
voor individuele toegangsverlening - de ideale aanvulling
op onze toegangssystemen.
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Deurtechniek

Automatische deuren &
beveiligingsdeuren

Elektronische toeGlasbeslag &
gangscontrole en tijd- mobiele wanden
registratie

Mechanische
sluitsystemen

Service
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