SALTO CLOUD-BASED TOEGANGSCONTROLE

SALTO KS

SALTO KS IS DE OPLOSSING VOOR SLIMMER BEHEER
VAN TOEGANG TOT UW BEDRIJF.
De sluitoplossing in de cloud heeft haar betrouwbaarheid en stabiliteit in de
praktijk bewezen en maakt toegangscontrole mogelijk voor elk type gebouw.
Toegangscontrole zorgt voor aanzienlijk meer functionaliteit en prestaties dan
mogelijk was met een traditionele mechanische oplossing. SALTO KS biedt
daarin een flexibel beheersysteem waarvoor geen software installatie nodig is,
zonder de kosten van een elektronisch product met vaste bekabeling. Een
online apparaat met internetverbinding is het enige dat u nodig heeft.

www.saltoks.com

SALTO KS

VOORDELEN
VER VANG GEE N SLO T E N M E E R

Met SALTO KS is het niet nodig om een slot te vervangen wanneer er sleutels
verloren of gestolen zijn. Blokkeer gewoon de missende tag en wijs een
nieuwe toe.
BEHEER W I E WAARH E E N G AAT E N WAN N E ER

Via saltoks.com is het mogelijk om individueel te bepalen wie bij welke deuren
binnen mag gaan en tijdens welke tijdsperioden.
OPEN DEUREN O P AFSTAN D

Met de one-time password technologie van SALTO KS, kunnen gebruikers
deuren op afstand openen zonder fysieke sleutel.
KRI JG OVERZI CH T IN AC T IV IT E IT E N

Ontvang meldingen van de toegangsactiviteit
bij deuren en van gebruikers.

www.saltoks.com

HOE WERKT HET
Toegangscontrole, onderweg en in real-time.
SALT O K S. C O M E N M O B I EL E A PP
Uw platform voor het openen van deuren op afstand,
voor het aanmaken van toegangsgroepen, het beheren
van gebruikers en om activiteiten in het gebouw te
controleren, alles vanaf de computer of mobiele
apparaten.

IQ
De IQ is het centrum van het systeem.
Het zoekt de beste verbinding voor de communicatie
met SALTO KS sloten en de apps van gebruikers.

D E U RSLO T E N
De SALTO cilinder en het beslag is speciaal ontworpen
voor gebruik in allerlei deuren; zelfs geschikt voor deuren
met smal profiel en zelfs voor toepassing op buitendeuren. SALTO heeft daarnaast een groot aanbod in
afwerkingen.

TAG
Een RFID tag waarmee sleutels tot het verleden behoren.
De tag activeert het slot in een paar seconden zodat
bezoekers of werknemers makkelijk binnen kunnen op
basis van hun persoonlijke toegangsrechten.

SALTO KS

CONTROLE MET GEMAK.
S ALTO KS ACC OU N T

In het SALTO KS account bepaalt u wie waar naar binnen kan in een
gebouw. Creëer profielen voor gebruikers, maak tags aan of blokkeer ze
en stel in wie waar naar binnen mag, op welke dagen en tijden.

OPEN ELKE DEUR
OP AFSTAND

BERICHTEN EN
NOTIFICATIES

HOGE
BEVEILIGING

www.saltoks.com

MULTIPLATFORM
Beheer SALTO KS cloud-based
toegangscontrole vanaf elk type
apparaat, telefoon, tablet, pc. Het
enige dat u nodig heeft is een
online apparaat met internetverbinding.

BETROUWBAAR
Beheer in real-time en reageer
direct op de toegangsactiviteit in
het systeem.

www.saltoks.com

C O MMU N I C E E R M E T A L L E DEUREN,
TEGEL I JK E RT I J D .
IQ

De IQ ontvangt alle veranderingen en instellingen vanuit de SALTO KS
applicaties en zorgt ervoor dat alle toegangspunten binnen enkele
seconden worden geupdate. De IQ fungeert als het brein van een
systeem, indien nodig kan het bereik worden uitgebreid door repeaters toe
te voegen. Het bereik van een IQ is 10 meter tot een toegangspunt. Voeg
een repeater toe om het bereik met nog eens 10 meter uit te breiden.

WERELDWIJD MOBIELE
VERBINDING, WIFI IS
GEEN VEREISTE.

EENVOUDIGE
SET-UP

10 METER BEREIK MET
UITBREIDING TOT 40
METER

SALTO KS

GEEF DEUREN EEN UPGRADE.
OPL OSSINGEN V OOR V RI J W E L E LK T OE G ANGS PUNT.

Deuren zijn uitgerust met een draadloos SALTO slot, aangestuurd door de
IQ in het gebouw. Gebruik elke combinatie van sloten om toegang te
regelen in het gehele gebouw of zelfs in gebouwen op meerdere locaties.

SLOTEN ZIJN
BATTERIJGEVOED

BESTAND TEGEN ALLERLEI
WEERSOMSTANDIGHEDEN (IP66
AFHANKELIJK VAN HET MODEL)

SALTO PRODUCTEN ZIJN
TOEGEPAST IN MEER DAN
90 LANDEN WERELDWIJD

www.saltoks.com

FLEXIBILITEIT
SALTO klanten hoeven zich geen
zorgen te maken over het aantal
deuren in het systeem, SALTO KS
is daarin onbegrensd.

www.saltoks.com

SLIM ZONDER
VASTE BEKABELING
Slim, veilig en eenvoudig te installeren,
dat zijn de elektronische sloten van
SALTO. De sloten hebben geen vaste
bekabeling nodig en bieden evenveel
veiligheid.

SALTO KS

GEEN KOPIEËN IN OMLOOP.
TAGS

Tags vervangen de sleutelbos, ze geven toegang aan bezoekers,
werknemers en zelfs bezorgdiensten als dat voor hen van toepassing is.
Wijs simpelweg een tag toe en bepaal wanneer en waar die tag naar
binnen mag. Helaas zijn verloren tags onvermijdelijk; blokkeer dan
simpelweg de tag en wijs een nieuwe toe. Ontvang zelfs een melding
wanneer iemand de geblokkeerde tag probeert te gebruiken.

EENVOUDIG
BLOKKEREN &
DEBLOKKKEREN

MIFARE DESFIRE
EV.1 TECHNOLOGIE

DEEL TAGS

www.saltoks.com

MEERDERE
SLEUTELS,
SLECHTS ÉÉN TAG
Een enkele Tag werkt in meerdere
SALTO KS accounts. De tags zijn
ook compatibel met SALTO SVN.

SALTO SYSTEMS
Toegangscontrole waarop u kunt vertrouwen:
www.saltosystems.com
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Vind een SALTO dealer bij u in de buurt:
www.saltoks.com

