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BEDRIJFSINFORMATIE
De unieke elektronische deurbeslagen en cilinders 
met draadloos netwerk van SALTO Systems kunnen voor 
de meest uiteenlopende toepassingen in toegangscontrole 
worden gebruikt. Dit is het eerste data-on-card RFID-systeem 
dat op elk gewenst moment kan worden uitgebreid. Met de 
geavanceerde XS4 Wireless Online systemen beschikt u over 
real-time oplossingen voor toegangscontrole, zonder dat 
daarvoor bekabeling nodig is.

Welkom bij toegang. Welkom bij SALTO Systems.

www.saltosystems.nl
www.saltosystems.be



Innovatief 
denken 
geeft een 
voorsprong.
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Realiseer vandaag de gebouwen van morgen 
zonder sleutels door een innovatieve denkwijze 
en geavanceerde technologie.

SALTO JustIN Mobile is de meest recente 
technologische innovatie van SALTO waarmee 

er verbinding wordt gemaakt tussen de 
smartphone en elektronische sloten. 
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# VISIE
TOEGANGSCONTROLE 
VERANDEREN 

# PRODUCTEN
ELEKTRONISCHE TOEGANGS-
OPLOSSINGEN ZONDER KABELS

In 2001 toen SALTO is ontstaan, had het team van 5 
oprichters samen één duidelijk doel: om toegangscontrole 
van wereldklasse te leveren, dat eenvoudig is in gebruik en 
uiterst efficiënt. Waardoor gebruikers de mogelijkheid 
hebben om al hun behoeften van toegang te controleren en 
om al hun deuren te beveiligen zonder ingewikkelde en dure 
bekabeling. 
SALTO heeft met dat doel een reeks baanbrekende 
producten en technologieën uitgebracht, die rechtstreeks 
voortkomen uit het hoge niveau van R&D, de in-house 
productie en inkoop van lokale componenten en materialen, 
op de locatie in Oiartzun (Spanje) in het centrum van de 
sloten en hardware industrie van Spanje. 
Inspiratie, inzet en passie zijn de drijfveren die bijdragen aan 
de successen van SALTO. Deze bepalen al ruim 15 jaar de 
koers van het bedrijf en hebben als doel om tot de top 5 van 
‘s werelds grootste fabrikanten van elektronische 
toegangscontrole systemen te behoren. 

In 2002 lanceerde SALTO het baanbrekende SVN (SALTO 
Virtual Network) platform -- de eerste stand-alone, batterij- 
gevoede elektronische sloten voor toegangscontrole. 
De basis van SVN is de data-on-card technologie met 
gepatenteerde lees-schrijf functionaliteit, waarmee 
elektronische sloten en cilinders zonder kabels in een virtueel 
netwerk geplaatst worden en centraal via de ProAccess 
software familie aangestuurd worden. 
Met de online en real-time Wireless technologie verbetert 
SALTO het gebruik van vrijwel elk soort gebouw, door een 
breed scala van toegangspunten te beveiligen en de mogelijk- 
heid om elke gebruiker te monitoren en te beheren. En met 
de recente XS4 2.0 productlijn vult SALTO het bestaande XS4 
Original assortiment met producten aan die een nog hoger 
niveau bieden van technologische prestaties en design. 
Deze nieuwe reeks kan, zoals alle SALTO hardware en soft- 
ware, zonder bekabeling worden gekoppeld voor real-time 
intelligentie en directe controle. Bovendien zorgt de integratie 
met bestaande systemen voor efficiënter beheer en een 
betere ervaring van de eindgebruiker. 

XS4 GEO cilinderVisualisatie van de toegangsgebeurtenissen in diverse gebouwen 
door SALTO KS cloud technologie.

MIJLPALEN

2001 Presentatie van de eerste batterij-gevoede offline beslagen voor 
elektronische toegangscontrole zonder kabels.
2002 Lancering van SVN -- het SALTO Virtual Network -- een data-
on-card systeem met gepatenteerde lees-schrijf functionaliteit dat een 
ommekeer teweeg bracht in de wereld van toegangscontrole en de 
norm bepaald voor imitatie-systemen.
2004 Introductie van elektronische beslagen, zonder kabels, met 
RFID technologie. 
2008 Presentatie van SALTO Wireless, het eerste radio netwerk 
systeem voor toegangscontrole in real-time. 
2009 Introductie van AElement, het SALTO RFID design-slot met 
draadloze technologie en een minimalistisch design, gericht op de 
hotel branche en luxe residenties.
2012 Lancering van XS4 GEO, het assortiment van SALTO  
elektronische cilinders zonder kabels, met een aanbod van product

profielen om een vrijwel onbeperkt aantal toepassingen mogelijk te 
maken.
2014 Lancering van Clay by SALTO, een cloud-gebaseerde 
toegangscontrole oplossing met functies zoals openen op afstand en 
direct blokkeren, om zowel een uitstekende veiligheid als 
bruikbaarheid te bieden. In het bijzonder geschikt voor kleine en 
middelgrote ondernemingen.
2014 Presentatie van de XS4 Mini, de eerste fase van het XS4 2.0 
platform. Het slimme, compacte formaat van de XS4 Mini  
vereenvoudigt de installatie in vrijwel elk type deur en is een gepaste 
aanvulling op elk soort architectuur of interieur. 
2015 Lancering van ProAccess SPACE, een gebruiksvriendelijke 
interface begeleidt deze webbased software met een snelle en 
eenvoudige installatie en updates naar alle operator terminals in een 
gebouw. SPACE brengt ook belangrijke nieuwe functionaliteiten in 
mobiele diensten met zich mee, voor zowel de hotel branche als voor 
meer complexe toegangscontrole systemen. 



# KWALITEIT
VAN ONDERZOEKSFASE
TOT VERZENDING

# TEAM
EEN GROTE FAMILIE MET
PARTNERS WERELDWIJD

Op het hoofdkantoor van SALTO, gevestigd in Oiartzun, 
Spanje, worden de afdelingen Research & Development, 
Productie en Logistiek, centraal aangestuurd op dezelfde 
locatie. 
De ultra moderne “just-in-time” productieruimte van SALTO 
is voorzien van een krachtig elektronisch 
productiemanagement systeem met assemblage banden en 
geautomatiseerde opslag van zowel componenten als 
eindproducten.
De visie en cultuur van het bedrijf zorgen voortdurend voor 
een waardevolle investering in mensen en technologie, zodat 
SALTO in staat is om de beste oplossingen te ontwikkelen 
die daadwerkelijk voldoen aan de toegangscontrole 
behoeften van vandaag en in de toekomst.
SALTO is ISO 9001 gecertificeerd voor kwaliteitsmanagement 
en ISO 14001 voor milieumanagement.

Om consistent uitstekende product oplossingen en diensten 
aan SALTO klanten wereldwijd te kunnen leveren, bouwt 
SALTO voortdurend aan het reeds uitgebreide internationale 
distributienetwerk.
Dit uitgestrekte en steeds groeiende netwerk van speciaal 
opgeleide en deskundige partners, werkt met de 25 eigen 
SALTO vestigingen wereldwijd. Samen zorgt dit voor een 
bereik in meer dan 90 landen.
De partners worden geselecteerd vanwege hun kennis op 
technisch gebied alsook van de lokale markt. Onze partner 
professionals zijn bij uitstek geschikt voor het voeren van de 
eerste gesprekken met klanten om het juiste SALTO systeem 
te bepalen. Maar ook voor een probleemloze installatie en 
after-sales ondersteuning waar nodig, en om van dienst te zijn 
bij uitbreidingen van een bestaand SALTO project wanneer 
het daar aan toe is.

Test van componenten op de R&D afdeling

SALTO biedt toegangscontrole in 
meer dan 90 landen en beveiligt 
meer dan 3 miljoen deuren, die 
naar schatting door 15 miljoen 
mensen per dag worden gebruikt.

 

Functionele test in productieproces

Bestuur van SALTO Systems
Gonzalo Marco, CFO 

Marc Handels, CMSO 
Javier Roquero, CEO 

Santiago Estevas, COO 
Juan Imedio, CTO 

(van links naar rechts) 



Het XS4 2.0 platform is de nieuwe standaard in 
toegangscontrole

# MARKTGROEPEN
UITSTEKENDE PROJECT 
REFERENTIES WERELDWIJD

# MAATSCHAPPELIJKE  
VERANTWOORDELIJKHEID
FREE2MOVE.ORG INITIATIEF

Over de hele wereld worden toegangscontrole oplossingen 
van SALTO in een oneindige reeks uitdagende en unieke 
toepassingen en faciliteiten gebruikt. 
De belangrijkste markten zijn onder andere commerciële en 
productie-omgevingen, openbare instellingen, allerlei toe- 
passingen in de zorg, onderwijsinstellingen en campussen, 
transport, recreatie en entertainment, alsmede hospitality. 
De oplossingen van SALTO zijn geschikt voor zo veel pro- 
jecten en in zoveel markten dankzij de schaalbaarheid van 
het systeem. Kleinere projecten kunnen worden uitgevoerd 
en vervolgens wanneer nodig, gemakkelijk uitgebreid worden 
naar grotere, zelfs grensoverschrijdende oplossingen tot aan 
4 miljoen gebruikers en 65.000 deuren. 

SALTO Systems neemt de verantwoordelijkheid van een 
leidende rol in de sociale ontwikkelingen van de lokale 
gemeenschap, rondom de vele kantoren over de hele wereld, 
heel serieus. 
In 2005 werd deze inspanning in goede banen geleid door 
de opzet van het free2move.org sociaal initiatief. Free2move 
werkt aan de bevordering van gehandicapten sport als een 
middel om een grotere sociale integratie te bereiken, en om 
daarmee in te gaan tegen de veronderstelling dat mensen 
met een lichamelijke handicap geen voortreffelijk leven kunnen 
leiden en successen kunnen behalen. 
Free2move.org steunt actief tien projecten (individuen en 
teams) in zes landen, waaronder deelnemers aan prestigieuze 
evenementen zoals de Paralympische Winterspelen in Sochi, 
Wereld kampioenschappen Skiën, evenals de Europese en 
nationale paratriathlon competities. 

Free2move.org initiatief 

SELECTIE INTERNATIONALE REFERENTIES
Commercieel
RTL Televisie (Nederland) | Media City (VK) | T-Mobile HQ Austria 
(Oostenrijk) | ARAMCO (Saudi Arabië) | Rio Tinto (Australië).
Onderwijs
Universiteit van Amsterdam (Nederland) | Hogeschool Gent (België) | 
KOSH Scholengroep (België) | Oxford University (VK) | Cambridge 
University (VK) | Princeton University (V.S.). 
Overheid
National Assembly (Frankrijk) | CERN (Zwitserland) | Federal State 
Parliament Brandenburg (Duitsland) | Interior Ministry (VAE) | McGuire 
AFB (New Jersey, V.S.).
Zorg
Nij Smellinghe Ziekenhuis (Nederland) | AZ Groeninghe (België) | 
Florence Groep (Nederland) | Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
(België) | VA Hospitals (V.S.).
Hotels
Zoku Hotel (Nederland)) | NH Collection Brussels (België) | Room 
Mate Aitana (Nederland) | Maria Cristina Starwood Hotels (Spanje) | 
Hotel Breidenbacher Hof (Duitsland).
Recreatie & Entertainment
San Mames Barria Football Stadium (Spanje) | Marina Bay Sands 
Convention (Singapore) | Melbourne Sports and Aquatic Center 
(Australië).
Transport
Heathrow Airport (VK) | Munich Airport (Duitsland) | Hartsfield 
Jackson Airport, Atlanta (V.S.) | O´Hare International Airport (V.S.) | 
Barcelona Metro System (Spanje).
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Spain, HQ
SALTO Systems, SL
Arkotz 9, Pol. Lanbarren
20180 Oiartzun Gipuzkoa
Tel. +34 943 344550
Fax +34 943 341621
info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems around the world
Australia, Belgium, China, Denmark, Germany, Finland, France, 
United Kingdom, Italy, Canada, Colombia, Mexico, Netherlands, 
Norway, Poland, Portugal, Sweden, Switzerland, Singapur, 
Slovakia, Spain, South Africa, Czech Republic, United States 
and United Arab Emirates. 

MONTREAL
CANADA

ATLANTA
USA

CANCUN
MEXICO

BOGOTA
COLOMBIA

JOHANNESBURG
SOUTH AFRICA

DUBAI
UAE

SHANGHAI
CHINA

SINGAPORE
SINGAPORE

MELBOURNE
AUSTRALIA

SYDNEY
AUSTRALIA

SOUTHAM
UK

BRUSSELS
BELGIUM

AMSTERDAM
THE NETHERLANDS

OSLO
NORWAY

STOCKHOLM
SWEDEN

KALUNDBORG
DENMARK

HELSINKI
FINLAND

WARSAW
POLAND

WUPPERTAL 
GERMANYNANTERRE

FRANCE

BRATISLAVA
SLOVAKIA

PRAGUE
CZECH REPUBLIC

ESCHLIKON
SWITZERLAND

BOLOGNA
ITALY

OIARTZUNHQs
SPAIN

PORTO
PORTUGAL

SALTO Systems HQ, Spanje 
Oiartzun, Spain

Tel.: +34 943 344 550
email: info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Nederland 
Amsterdam, Nederland

Tel: +31 206 353 100
email: info.nl@saltosystems.com 
www.saltosystems.nl 
 
SALTO Systems, België 
Brussel, Belgie

Tel: +32 25 88 50 68 
email: info.be@saltosystems.com 
www.saltosystems.be 
 
SALTO Systems, Frankrijk 
Nanterre, Frankrijk

Tel: +33 (0)1 55 17 13 70 
email: info.fr@saltosystems.com 
www.saltosystems.fr 
 
SALTO Systems, Duitsland 
Wuppertal, Duitsland

Tel.: +49 (0)202/ 769 579-0 
email: info.de@saltosystems.com 
www.saltosystems.de 
 
SALTO Systems, Zwitserland 
Eschlikon, Zwitserland 

Tel: +41 71 973 72 72 
email: info.ch@saltosystems.com 
www.saltosystems.ch 
 
SALTO Systems, UK 
Southam, United Kingdom

Tel.: +44 01926 811979
email: info.uk@saltosystems.com
www.saltosystems.co.uk 
 
SALTO Systems, Denemarken 
Kalundborg, Denemarken 

Tel.: +45 48 44 88 11 
email: info.dk@saltosystems.com
www.saltosystems.dk 
 
SALTO Systems, Noorwegen 
Jessheim, Noorwegen

Tel.: +47 63 95 40 20
email: info.no@saltosystems.com
www.saltosystems.no 
 

SALTO Systems, Zweden 
Stockholm - Malmö, Zweden

Tel.: +46 8-775 87 00
email: info.se@saltosystems.com
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Finland 
Vantaa, Finland

Tel: +45 48 44 88 11 
email: info.fi@saltosystems.com 
www.saltosystems.fi 
 
SALTO Systems, Italë 
Bologna, Italë 

Tel: +39 342 55 67 739 
email: info.it@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Portugal 
Lissabon - Porto, Portugal

Tel.: +351 220 937 508  
email: info.pt@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Polen 
Warszawa, Polen

Tel: +48 609 01 7777 
email: info.pl@saltosystems.com 
www.saltosystems.pl 
 
SALTO Systems, Slowakije 
Bratislava, Slowakije 

Tel: +421 915 579 500 
email: info.sk@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Tjechische Republiek  
Praag, Tjechische Republiek 

Tel: +420 734 258 882 
email: info.cz@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, USA 
Norcross GA, USA

Tel.: +1 770 452 6091
email: info@salto.us
www.salto.us 
 
SALTO Systems, Canada 
Vaudreil-Dorion QC, Canada

Tel.:  +1 514 616 2586 
email: info.ca@saltosystems.com 
www.saltosystems.ca 
 

SALTO Systems, Mexico 
Cancún, México

Tel.: +52 (998) 892 8752 
email: info.mx@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Colombia 
Bogota, Colombia

Tel.:  +57 320 924 3634 
email: info.co@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Australië 
Waterloo - Sydney, Australië

Tel.:  +61 (0)2 9319 3393 
email: info.au@saltosystems.com 
www.saltosystems.com.au 
 
SALTO Systems, Midden Oosten 
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten 

Tel.: +971 4399 5770 
email: info.me@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Singapore 
Singapore

Tel: +65 6557 22 55 
email: info.sg@saltosystems.com
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, China 
Shanghai, China 

Tel: +86 (21) 3157 6115 
email: info.cn@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Hong Kong 
Hong Kong

Tel: +852 2855 6981  
email: info.hk@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Zuid Afrika 
Johannesburg, Zuid Afrika

Tel: +27 (83) 293 07 96 
email: info.za@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 

SALTO Wereldwijd
Bij SALTO vinden we het heel belangrijk om te luisteren naar 
de markt en onze klanten, waar ze ook zijn, om ervoor te 
zorgen dat we begrijpen hoe onze oplossingen het beste 
toegevoegde waarde kunnen bieden. Het is dit niveau 
van ontwikkeling, service en ondersteuning dat SALTO 
onderscheidt en alleen daardoor zijn SALTO producten te 
vinden in meer dan 90 landen over de hele wereld.
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