
Beheer uw 
ENiQ® Security Ecosystem

Software | Offline



Offline
Programmeer direct via  
de digitale sluitoplossingen zelf.

Maak optimaal gebruik van de superieure  

besturing en inzichten van de ENiQ- 

software, zonder dat u veel geld in een 

netwerk hoeft te investeren om verbinding 

te maken met al uw ENiQ-apparaten. 

Door gebruik te maken van een 

draagbaar apparaat, zoals een laptop 

of netbook met een USB RF-stick of USB 

infrarood stick, kunt u elk apparaat direct 

programmeren. 

investeren om gegevens over 

toegangsrecht aan al uw  

ENiQ-apparaten te leveren.
n  Programmeren doet u eenvoudig 

door een draagbare PC tegen de 

ENiQ-apparaten te houden.

n  Indien een gebruiker een  

transponder verliest, kunt  

u eenvoudig de verloren  

transponder uit het systeem  

verwijderen en tegelijkertijd  

een nieuwe programmeren.

n  Voor elke deur in het gebouw een 

passende beveiliging dankzij ons 

brede aanbod van oplossingen.
n  U kunt volledig profiteren van de 

ENiQ software, zonder dat u veel  

geld in een netwerk hoeft te  

Voordelen
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verschillende gebruikers met  

verschillende toegangsrechten vereisen.

 

Elk ENiQ-apparaat is standaard  

uitgerust met datatransmissie mogelijk-

heden, waarmee u gegevens naar en 

van elk apparaat kunt overdragen via 

Installeer uw software gewoon op een 

draagbaar apparaat, zoals een laptop 

of netbook, en ‘breng’ de gegevens 

naar waar ze moeten zijn. 

Perfect voor grotere gebouwen met 

een beperkt aantal deuren, die veel 

een USB-radiostick (RF).  

Met behulp van uw ENiQ-software  

kunt u verschillende scenario’s  

aanmaken en gebruikers autorisaties 

en rechten geven. U kunt ook 

tijdelijke rechten programmeren die 

automatisch vervallen, bijvoorbeeld 

Offline gebruiken
Offline betekent dat u volledig kunt profiteren van de  
ENiQ software, zonder dat u veel geld in een netwerk hoeft  
te investeren om gegevens over toegangsautorisatie en  
-rechten aan al uw ENiQ-apparaten te leveren.

De tekst wordt vervolgd op de volgende pagina’s en er worden ook visuele voorbeelden gegeven.
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voor uitzendkrachten. Zodra u contact 

maakt met uw ENiQ-apparaat, worden 

alle wijzigingen die u heeft aangebracht 

in toegangsrecht in uw software 

onmiddellijk doorgezonden naar de 

specifieke apparaten. Tegelijkertijd 

worden alle op de apparaten opgeslagen  

gebeurtenissen direct met uw software 

gedeeld, zodat u totale controle heeft 

over en inzicht heeft in uw gehele  

ENiQ Security Ecosystem.

Een nieuwe transponder toevoegen 

geschiedt met de ENiQ-bureaulezer 

door de transponder te activeren  

en de toegangsrechten ervan te  

programmeren. Neem daarna  

uw laptop of netbook mee naar  

de desbetreffende ENiQ-apparaten  

en maak verbinding met ze via  

de draadloze verbinding. Nu is  

alles geprogrammeerd en klaar  

voor gebruik.  

Als een gebruiker zijn/haar transponder 

verliest, kunt u deze eenvoudig in de 

software deactiveren en een nieuwe 

activeren. Ga nu weer met uw draag-

bare PC naar de ENiQ-apparaten en de 

verloren transponder is nu onbruik-

baar geworden, terwijl de nieuwe op 

hetzelfde moment wordt ingevoerd.

Stel dat een groep medewerkers van 

rooster verandert omdat er nieuwe 

U heeft de volledige controle over wie, waar en wanneer toegang heeft. 



Maak van elke deur een 
digitaal toegangspunt, 

zonder bedrading.

 Eenvoudig 
transponders 
toevoegen of 

verwijderen met de 
ENiQ bureaulezer.

Werkt op elke laptop of netbook met een USB-poort.

ploegendiensten zijn. Deze gebruikers 

zouden dan nieuwe toegangsrechten 

nodig hebben, die toegang geven  

op andere uren dan voorheen.  

Met behulp van de software kunt u 

nieuwe rechten toewijzen aan elke 

specifieke transponder of aan  

een groep van transponders.  

Waarna u met uw draagbare pc  

naar de ENiQ-apparaten gaat en  

alle toegangsrechten worden  

onmiddellijk gewijzigd. 

 Bekijk alle toegangsgebeurtenissen 
van elke deur.

n Een groot aantal gebouwen 
n Slechts enkele toegangspunten 
n Voor verschillende gebruikers 
n Software 
n Geen netwerk 

Offline  
gebruiken
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1.  Gegevens van de transponder 

worden uitgelezen via bureaulezer.

2.  Neem de laptop mee naar de deur 

en programmeer gegevens in  

de apparaten.

3.  De persoon kan nu de deur openen.

Programmeermethode Offline

FLEXIBILITEIT

Als er veranderingen worden  

aan gebracht in uw digitale sluit- 

systeem is er geen specialist nodig  

om nieuwe ‘sleutels’ of apparaten te  

programmeren: u kunt eenvoudig 

zoveel nieuwe transponders aanmaken 

als u wilt of nieuwe apparaten toe-

voegen als uw behoeften veranderen. 

Bij een verloren ‘sleutel’ hoeft u geen 

sloten meer te vervangen: gebruik  

gewoon één van onze ENiQ beheer-

tools om deze ‘sleutel’ te blokkeren  

en uw systeem is weer veilig.

Als het om sluitsystemen gaat, zijn 

digitale of mechanische oplossingen 

uw belangrijkste opties. Waarom 

kiezen voor een digitaal sluitsysteem? 

Vergeleken met mechanische systemen 

zijn er drie belangrijke voordelen die 

digitale oplossingen onderscheiden: 

BEHEER

Uw digitale ENiQ-apparaten slaan 

alle toegangsgebeurtenissen die ze 

waarnemen op, waardoor u meer inzicht 

krijgt in uw organisatie en u ook een veel 

betere controle over uw beveiliging heeft.

GEBRUIKSGEMAK

Elke oplossing in uw ENiQ-systeem 

is ontworpen om zo veel mogelijk 

‘plug & play’ te zijn. Met eenvoudige 

installatie processen en programmeer-

methoden. Ze zijn ook zeer eenvoudig 

in het dagelijks gebruik. Hoe gelaagd 

uw beveiligingsprotocollen ook zijn, 

voor gebruikers kan het volstaan om 

een transponder tegen een wandlezer 

te moeten houden.

De vele voordelen 
van digitaal gaan
Drie belangrijke voordelen van digitale oplossingen.



zorgen over uw hoofdsleutelsysteem.

3. MANAGEMENTERVARING

  U heeft volledige controle over  

wie toegang heeft tot welk  

gebied, op welk tijdstip en  

gedurende welke periode. 

4. GEBRUIKERSERVARING

  Gebruikers krijgen toegang tot 

ruimtes waar ze moeten zijn in  

uw gebouw, maar kunnen geen 

ruimtes betreden waar ze niet  

mogen zijn. Dit geeft de gebruiker 

een veilig gevoel, zonder beperking 

van de bewegingsvrijheid.

1. INSTALLATIE

  Geen kabels nodig voor de  

meeste producten. Plug & Play. 

2. SOFTWARE

  Eenvoudig te installeren software.  

U heeft volledige controle. Geen 

sleutelkluis meer nodig. Nooit meer 

Offline in een notendop

De vele voordelen 
van digitaal gaan
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Uw deskundige beveiligingsadviseur:

DOM ENiQ biedt verschillende 

manieren om uw digitale sluitsysteem 

te beheren, waardoor u de vrijheid 

heeft om de beveiligingsoplossingen 

die kiezen die bij uw organisatie 

passen. Welke manier u ook kiest 

om uw systeem te beheren en te 

organiseren, het zal altijd naadloos 

samenwerken met uw gehele  

ENiQ Security Ecosystem.

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

DOM NEDERLAND

Tiber 32 - 34

2491 DH Den Haag

T +31 (0)70 - 319 30 06

E info@dom-group.nl

HOBERG NV

Av. Edison 27

B - 1300 Wavre

T +32 (0)10 - 23 22 20

E info@hoberg.be

WWW.DOM-SECURITY.COM

OTD toegang & comfort B.V.

Gildenstraat 28
4143 HS Leerdam

0184714252
info@otdbv.nl
www.otdtoegangscontrole.nl


