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EasyFlex | Transponder
Beheer en organiseer uw systeem via transponders,
zonder software of app.

U heeft een groot aantal verschillende

(de)-activeringskaarten. Installeer

perfect voor kleinere bedrijven of voor

opties wanneer u ENiQ-software gebruikt

eenvoudig uw ENiQ digitale sluitsystemen

gebruik thuis. En als u uw systeem wilt

om uw ENiQ Security Ecosystem te

en gebruik de masterkaart om het

uitbreiden, kunt u snel meer transpon-

programmeren. Wanneer u echter niet

ENiQ-apparaat en de transponders te

ders toevoegen of eenvoudig overstap-

zo veel gedetailleerde controle en inzicht

activeren en u bent klaar!

pen naar bediening van uw systeem via

nodig hebt, kan het veel gemakkelijker

software, omdat uw ENiQ-apparaten

zijn om eenvoudig uw ENiQ-apparaten

Geen software of andere hardware nodig,

over ingebouwde communicatie-

te programmeren met speciale

dit is een echte plug & play oplossing,

mogelijkheden beschikken.

Voordelen
n

n

	
Kostenefficiënt; creëer uw digitale

n

	
Meer gebruikers aan het systeem

sluitsysteem zonder te hoeven

toevoegen kan eenvoudig door extra

investeren in pc’s of software.

EasyFlex Booklets (bestaande uit vijf

	
Installeer de ENiQ Pro cilinders

transponders met bijbehorende

systeem verwijderen, zodat u na
sluitingstijd geen ongewenste
gasten heeft.
n

	
ENiQ ontwikkelt zich met u mee:

eenvoudig zelf met het speciale

(de)-activeringskaarten) te bestellen.

begin met EasyFlex Booklets en

gereedschap dat standaard

U kunt verloren of gestolen

stap wanneer u maar wilt over op

meegeleverd wordt in de doos.

transponders eenvoudig uit het

ENiQ Access Management-software.
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EasyFlex gebruiken
De EasyFlex-programmeermethode is ideaal voor kleinere
gebouwen, met slechts enkele deuren en gebruikers.

Het EasyFlex Booklet bestaat uit vijf

Stel dat één van de gebruikers zijn

Met de nieuwe transponder heeft de

transponders met een unieke (de)-

transponder verliest. Houd gewoon de

gebruiker weer alle toegangsrechten

activeringskaart voor elke transponder.

(de)activeringskaart van die transponder

zoals voorheen, en de verloren

Een cilinder programmeren is een

tegen de ENiQ-apparaten waartoe hij

transponder is nu onbruikbaar geworden.

kwestie van de (de)activeringskaart van

toegang had en die transponder geen

Na enkele jaren gebruik kan een van de

de specifieke transponder tegen de

toegang meer. Selecteer nu een

cilinders of deurbeslagen een ander

cilinder houden. Deze kaart geeft de

nieuwe transponder en houd de (de)-

knipperlichtsignaal geven.

transponder nu toegang tot het apparaat.

activeringskaart tegen de ENiQ-apparten.

Geen zorgen! Dit betekent dat de

Alle voordelen van digitale beveiliging, maar zonder software of bedrading.

Ideaal voor kleinere
bedrijven of thuis.

batterij moet worden vervangen.

u dat ook bij onze ENiQ-cilinder.

De producten laten dit vroegtijdig zien

Dat kan van buitenaf, dus u wordt nooit

en dus is er genoeg tijd om nieuwe

buitengesloten. Na het vervangen van

batterijen te bestellen. Als u de

de batterijen kan uw cilinder weer

batterijen van de afstandsbediening

een paar jaar mee. U hoeft hem niet

van uw tv kunt vervangen, dan kunt

opnieuw te programmeren.

EasyFlex
gebruiken

Activeer een
transponder door de
(de)activeringskaart
en vervolgens de
transponder tegen
het slot te houden.

n

Kleinere gebouwen

n

Weinig toegangspunten

n

Weinig gebruikers

n

Geen software

n

Geen netwerk

Wilt u meer
transponders
toevoegen?
Bestel gewoon nog
een Booklet.
Upgrade naadloos naar ENiQ-software wanneer u maar wilt.
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De vele voordelen
van digitaal gaan
Drie belangrijke voordelen van digitale oplossingen.

Als het om sluitsystemen gaat,

FLEXIBILITEIT

GEBRUIKSGEMAK

zijn digitale of mechanische

Als er veranderingen worden aange-

Elke oplossing in uw ENiQ-systeem

oplossingen uw belangrijkste opties.

bracht in uw digitale sluitsysteem is

is ontworpen om zo veel mogelijk

Waarom kiezen voor een digitaal

er geen specialist nodig om nieuwe

‘plug & play’ te zijn. Met eenvoudige

sluitsysteem? Vergeleken met

‘sleutels’ of apparaten te programmeren:

installatieprocessen en programmeer-

mechanische systemen zijn er drie

u kunt eenvoudig zoveel nieuwe

methoden. Ze zijn ook zeer eenvoudig

belangrijke voordelen die digitale

transponders aanmaken als u wilt of

in het dagelijks gebruik. Hoe gelaagd

oplossingen onderscheiden:

nieuwe apparaten toevoegen als uw

uw beveiligingsprotocollen ook zijn,

behoeften veranderen.

voor gebruikers kan het volstaan om

CONTROLE

een transponder tegen een wandlezer

Uw digitale ENiQ-apparaten slaan

Bij een verloren ‘sleutel’ hoeft u geen

alle toegangsgebeurtenissen die ze

sloten meer te vervangen: gebruik

waarnemen op, waardoor u meer inzicht

gewoon één van onze ENiQ beheertools

krijgt in uw organisatie en u ook een veel

om deze ‘sleutel’ te blokkeren en uw

betere controle over uw beveiliging heeft.

systeem is weer veilig.

te moeten houden.

Programmeermethode
Verleen en wijzig toegangsrechten, beheer gebruikersgroepen,
bekijk gebeurtenissen.

Met de ENiQ EasyFlex Booklets creëert u

de ENiQ App downloaden en putten uit

zodat u direct klaar bent om uw systeem

een eenvoudig maar solide digitaal sluit

een breed scala aan extra programmeer-

naar een geheel nieuw besturingsniveau

systeem dat precies doet wat het moet

functies en automatiseringsopties.

te tillen. U kunt zelfs nog een stap verder

doen. Wilt u meer opties en inzichten in

Uw ENiQ-apparaten hebben ingebouwde

gaan door één (of alle) programmeer-

uw ENiQ Security Ecosystem, dan kunt u

volledige connectiviteitsmogelijkheden,

methoden van de software te gebruiken.

Mastercard

Programmeermethode Easyflex
1.	Autoriseer de transponder met de
masterkaart uit de Easyflex box.

de gebruiker.
3.	De persoon kan nu de deur openen.

2.	Geef de transponder aan

EasyFlex in een notendop
1.	INSTALLATIE

sleutelkluis meer nodig. Nooit meer

Gebruikers krijgen toegang tot

	
Geen kabels nodig voor de meeste

zorgen over uw hoofdsleutelsysteem.

ruimtes waar ze moeten zijn in uw

producten. Plug & Play.
2.	SOFTWARE
	
Geen software nodig. Maar u kunt op
elk moment overschakelen naar software. U heeft volledige controle. Geen

3.	MANAGEMENTERVARING

gebouw, maar kunnen geen

	
U heeft volledige controle over wie

ruimtes betreden waar ze niet

toegang heeft tot welk gebied, op welk

mogen zijn. Dit geeft de gebruiker

tijdstip en gedurende welke periode.

een veilig gevoel, zonder beperking

4. GEBRUIKERSERVARING

van de bewegingsvrijheid.

Een naadloos
ecosysteem
van oplossingen
Creëer beveiliging op maat voor uw situatie.

DOM ENiQ biedt verschillende

passen. Welke manier u ook kiest

manieren om uw digitale sluitsysteem

om uw systeem te beheren en te

te beheren, waardoor u de vrijheid

organiseren, het zal altijd naadloos

Tiber 32 - 34

heeft om de beveiligingsoplossingen

samenwerken met uw gehele

2491 DH Den Haag

die kiezen die bij uw organisatie

ENiQ Security Ecosystem.

T +31 (0)70 - 319 30 06

Uw deskundige beveiligingsadviseur:

OTD toegang & comfort B.V.
Gildenstraat 28
4143 HS Leerdam
0184714252
info@otdbv.nl
www.otdtoegangscontrole.nl

HOBERG NV
Av. Edison 27
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 - 23 22 20
E info@hoberg.be

WWW.DOM-SECURITY.COM
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E info@dom-group.nl

Technische wijzigingen voorbehouden

DOM NEDERLAND

