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SALTO MOBILE 
SOLUTIONS

De JustIN technologie 
is gebruiksvriendelijk en 
maakt toegangscontrole 
flexibeler en veiliger.
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Veiligheid, gemak en 
flexibiliteit

Verkrijg het juiste evenwicht met de SALTO 
JustIN technologie. Deze maakt het eenvoudig 
en veilig om smartphones als onderdeel van 
uw toegangscontrole systeem te gebruiken. 
De flexibiliteit en functionaliteit dankzij de 
mobiele oplossing draagt bij aan een betere 
gebruikerservaring als ook een hogere 
productiviteit van mobiele werknemers.

JustIN mSVN stelt gebruikers
in staat om hun 
toegangsrechten op afstand 
te actualiseren zonder dat zij 
een bekabeld, online update 
punt nodig hebben. Een 
ideale oplossing voor onder 
andere de gezondheidszorg, 
de  industriële en commerciële 
branche en talloze andere 
toepassingen.
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JustIN Mobile Key staat 
gebruikers toe om deuren, 
waarvoor zij toegangsrechten 
hebben, simpel en veilig met 
hun smartphone te openen.
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BRIAN KIM 
DIRECTEUR BEVEILIGING

“Dankzij mSVN zijn eindelijk 
alle medewerkers in ons 
veiligheidsplan opgenomen, 
dus ook degenen die op 
andere locaties dan het 
hoofdkantoor werkzaam zijn.”

JustIN mSVN
NFC
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JustIN mSVN MAAKT HET NU MOGELIJK OM KAARTEN OP 
AFSTAND BIJ TE WERKEN.

JustIN mSVN (mobile SALTO Virtual Network) is een innovatieve 
technologie voor het Over The Air (OTA) bijwerken van 
toegangsrechten van gebruikers via de mSVN app voor smartphones 
met NFC. Directe, real-time communicatie tussen de smartphone en 
de gebruikerskaart verhoogt de productiviteit en flexibiliteit zonder 
veiligheidsrisico. Updates kunnen op ieder moment plaats vinden 
wanneer het nodig is. Daarvoor hoeft de gebruiker niet langs een 
vastbekabeld online punt te gaan.

Het enige dat een eindgebruiker nodig heeft is een smartphone 
met NFC om zijn DESFire EV1 kaart via de JustIN mSVN app bij 
te werken. Daarbij wordt het bereik en de flexibiliteit van veiligheid 
van een installatie vergroot. mSVN is ideaal voor gezondheidszorg, 
bouw en daar waar buitendienst medewerkers een belangrijke rol 
spelen en het geen optie is om terug naar kantoor te gaan voor het 
bijwerken van toegangsrechten. Door gebruikers de mogelijkheid te 
bieden om hun gegevensdragers op afstand bij te werken, vergroot 
SALTO JustIN mSVN de flexibiliteit en het gebruiksgemak 
zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.
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UW SLEUTELLOZE, 
MOBIELE WERELD
Vergroot de flexibiliteit van uw systeem en beheer 
uw mensen, eigendom en activa door efficiënter en 
gebruiksvriendelijker toegang te verschaffen tot meerdere 
locaties en eigendommen met behoud van de veiligheid.

1 2 3
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3 Ryan Chapman

Emily Schmidt

Sam Garcia

Grote datacenters bevinden zich altijd op afgelegen locaties en de 
beveiliging daarvan is strak geregeld. Voorheen was het een heel gedoe 
om er te komen en om de juiste persoon te vinden die de sleutels heeft om 
mij toegang te verlenen. Nu, met mSVN, stuurt de security manager mij 
rechtstreeks de toegangsrechten wanneer ik onderweg ben naar de locatie. 
Hierdoor heb ik direct toegang tot de betreffende kasten en kan ik meteen 
aan de slag. 

Ik vind het fijn om tijd voor mijn patiënten te hebben want ik heb voor dit 
beroep gekozen om voor patiënten te zorgen. Met mSVN heb ik meer tijd 
over en hoef ik niet meer de hele stad door te rennen om de huissleutels 
van patiënten op te halen en terug te brengen. Er zijn altijd veranderingen in 
de planning en mSVN geeft mij de flexibiliteit om hier snel op te reageren en 
mijn tijd efficiënt in te delen, dat is ideaal!

Wanneer zich ergens een probleem voor doet kan ik dankzij JustIN mSVN 
direct naar de installatie, zelfs vanuit een andere locatie. Dit werkt veel 
efficiënter. We kunnen nu betere service verlenen doordat we geen tijd 
verliezen aan het ophalen van nieuwe sleutels en we rechtstreeks naar de 
locatie kunnen gaan om het probleem te verhelpen. 

IT TECHNICUS. Ondersteuning datacenter op locatie 24/7.

VERPLEEGKUNDIGE. Dicht bij huis zorg verlenen.

TELECOM ENGINEER. Niet iedereen werkt standaard op kantoor.
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JustIN mSVN
VOORDELEN
1

2

3

4

GEBRUIKSVRIENDELIJK
• De applicatie is gemaakt voor  
   mobiele telefoons met ingebouwde  
   NFC-technologie.
• Een innovatieve gebruiksvriendelijke  
   app om toegangsrechten te beheren  
   en de gebruikersgegevens bij te  
   werken, zelfs wanneer je onderweg  
   bent. 

REAL-TIME
• Bijgewerkte toegangsrechten in  
   real-time op de smartphone waarna  
   de gebruiker de kaart op de  
   telefoon legt tijdens het gebruik van  
   de JustIN mSVN app.
• Dynamisch toegangsplan: Validering  
   = iedere dag een nieuwe sleutel.

BEHEER
• Online in real-time sleutels annuleren:  
   Het einde van problemen met  
   masterkeys.
• De verspreiding van de blacklist en  
   ID vergroot de veiligheid zonder  
   vaste bekabeling nodig te hebben of  
   langs de deur te moeten gaan. 

VEILIG
• Compatibiliteit: DESFire EV1 (AES  
   – 3DES codering). Er wordt geen  
   informatie in de Cloud  
   opgeslagen, deze geeft het alleen  
   door. Het beveiligde onderdeel is  
   de DESFire EV1 gebruikerskaart.
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mSVN
HOE WERKT HET?

...
BA

1 2
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4

1. De systeembeheerder geeft nieuwe toegangsrechten aan de geautoriseerde gebruikers.
2. Nieuwe rechten worden OTA (Over The Air) naar de SALTO cloud-service verzonden en 

doorgestuurd naar de smartphone met NFC van de geregistreerde eindgebruiker. Daarmee 
fungeert de smartphone als een online update punt, net zoals een bekabelde wandlezer.

3. De gebruiker werkt de toegangsrechten op de gegevensdrager bij door de kaart op de 
smartphone te leggen terwijl de JustIN mSVN app opgestart is. 

4. Daarna opent de gebruiker deuren met de bijgewerkte kaart.
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ANITA SHARMA 
HOTELGAST

“Ik ontvang mijn kamersleutel 
op mijn telefoon en ik kan zelf 
bepalen of ik de receptie om 
informatie vraag, of dat
ik direct naar mijn kamer ga. 
Erg handig!”

JustIN MOBILE KEY
BLE
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DE JUSTIN MOBILE KEY TECHNOLOGIE MAAKT HET 
MOGELIJK OM DEUREN MET DE SMARTPHONE TE 
OPENEN.

De intuïtieve JustIN Mobile Key app communiceert veilig via de 
Cloud en zorgt ervoor dat gebruikers hun sleutels online kunnen 
ontvangen, wanneer en waar dan ook. JustIN Mobile Key is 
technologisch het nieuwste van het nieuwste en maakt een einde 
aan het gedoe met verloren sleutels, kosten en verspilling. 

Deze flexibele oplossing laat gebruikers kiezen of zij hun 
sleutel op hun telefoon willen ontvangen of traditioneel via een 
gebruikerskaart. De gebruiker kiest! Bovendien is de technologie 
niet beperkt tot de hotel business. JustIN Mobile Key kan ook in 
vele andere toepassingen gebruikt worden, zoals hoofdingangen, 
liften, slagbomen van parkeerplaatsen, vergaderzalen en nog 
veel meer. Het is de ideale oplossing voor elke deur waar u 
gemakkelijk toegang wil controleren met toegevoegde waarde 
voor de gebruiker.
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DE VOORTDURENDE  
MOBIELE REVOLUTIE
De toegevoegde waarde van JustIN Mobile Key is dat 
eindgebruikers kunnen kiezen hoe ze hun sleutels wensen 
te ontvangen, zonder dat systeembeheerders de veiligheid 
moeten opofferen.

1 2
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Harrold Hills

Maria Gonzalez

Anita Sharma

Danny Lim

Elke dag komt er iemand anders met een nieuwe technologie of een nieuwe 
trend. Ik weet niet wat uiteindelijk de “beste” zal zijn. Maar wat ik wel weet, 
is dat mijn oplossing met SALTO flexibel is en met meerdere technologieën 
werkt. Met SALTO voel ik me dan ook voorbereid op de toekomst!

Het werk bij de receptie kan soms heel hectisch zijn, vooral wanneer er 
veel mensen tegelijk aan de balie staan. Maar nu we sleutels direct naar 
de smartphone van gebruikers kunnen sturen, vermijden we ergernis door 
lange wachtrijen. We kunnen nu de tijd nemen voor de mensen die aan de 
balie komen en bijvoorbeeld tips geven over goede restaurants in de buurt 
of de snelste route naar het centrum.

Wetende dat ik mijn kamersleutel al via de JustIN Mobile Key app op mijn 
smartphone had ontvangen en ik niet in de rij bij de receptie hoefde te 
staan, gaf het mij de vrijheid om nog de laatste aantekeningen voor de 
bijeenkomst door te nemen, voordat alle genodigden er waren.

Beoordeling op een online platform: “Mijn campus leven... hier kan ik alles 
met mijn telefoon doen! Verkoopautomaten bedienen, gebruik maken van 
OV en ik kan er zelfs de deur van mijn studentenkamer mee openen! Waren 
mijn lessen ook maar zo makkelijk!”

SECURITY MANAGER. Voorbereid op technologieën van de toekomst. 

SYSTEEM BEHEERDER. Interactie in plaats van sleuteluitgifte.

HOTELGAST. De tijd zinvol gebruiken.

ACTIEVE INTERNET GEBRUIKER. Bereid je voor om op te vallen.
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JustIN Mobile Key
VOORDELEN

VERBETERDE ERVARING 
VAN EINDGEBRUIKERS
• Eindgebruiker beslist hoe zij de  
   sleutel wil ontvangen: als JustIN  
   Mobile Key of als een fysieke     
   gegevensdrager.
• Kan direct en op afstand  
   toegangsrechten verlengen of  
   wijzigen.
• Werkt met de bestaande iOS en  
   Android smartphones van gebruiker.
• JustIN Mobile Key app stuurt de  
   gebruiker online een sleutel,  
   wanneer en waar dan ook.

VEILIG
• Smartphone authenticatie voor het  
   verifiëren van de identiteit van de  
   gebruiker: Pincode / Vingerprint.
• Versleutelde data-overdracht  
   tussen de telefoon en deur  
   componenten.
• Snelle en zeer veilige gegevens- 
   overdracht en bescherming tegen  
   klonen.
• AES 128-bit communicatie en     
   beveiligd openen. Versleuteld met  
   SSL (Secure Socket Layer).

FACILITAIR BEHEER
• Minimaliseer de kosten van  
   verloren sleutels, het gedoe en  
   verspilling.
• Meer aandacht voor gebruikers  
   door service met toegevoegde  
   waarde te bieden naast de uitgifte  
   van sleutels.
• Zet uw faciliteit op de kaart met  
   super moderne technologie.
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De mobiele oplossingen van SALTO maken het eenvoudig 
en veilig om smartphones in het toegangscontrole systeem 
op te nemen. Door het gebruik van de JustIN technologie 

profiteren toegangscontrole systemen van nog meer 
flexibiliteit en gebruiksgemak.

Systeembeheerders zullen de hogere veiligheid en lagere 
kosten waarderen en gebruikers zullen genieten van het 

gemak en de tijdsbesparing.

Als u meer informatie over het potentieel en de 
mogelijkheden van de mobiele oplossingen van SALTO wilt, 
neem dan contact op met uw SALTO kantoor en vraag om 

een live demonstratie.

Toegangscontrole oplossingen waarop u kunt vertrouwen:

E-mail: info.nl@saltosystems.com 
             info.be@saltosystems.com

Web: www.saltosystems.nl
          www.saltosystems.be

SALTO HEEFT DE OPLOSSING.

—
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