
DOM Tapkey
Gemakkelijke mobiele toegang

Open jouw woning of flexkantoor met je iOS of Android smartphone



iOS/Android 
Smartphone

DOM Tapkey Hoe te gebruiken

GEMAKKELIJKE MOBIELE TOEGANG

OPEN DEUREN MET JOUW IOS/

ANDROID SMARTPHONE

DOM en Tapkey bieden jou het beste  

van twee werelden. Met het brede 

assortiment aan DOM Tapkey toegangs-

oplossingen is er voor vrijwel elke 

deursituatie een toepassing mogelijk.

Ons uitgebreide assortiment bestaat 

onder andere uit digitale cilinders, 

digitaal deurbeslag, hangsloten, 

wandlezers en een digitaal lockerslot. 

Of je nu jouw woning, flexkantoor 

of meubilair wilt beschermen, DOM 

Tapkey biedt de beveiliging op maat 

die je nodig hebt.

End-to-end versleuteling geeft hackers 

geen kans. De DOM Tapkey biedt 

ook “Offline” gebruik van de rechten. 

Zonder internetverbinding blijven de 

toegangsrechten gedurende 7 dagen 

in de smartphone aanwezig.

De Tapkey app is eenvoudig te 

gebruiken en compatibel met  

Android- en iOS smartphones.  

Je activeert de digitale cilinder via de 

NFC (Near Field Communication) of BLE 

(Bluetooth Low Energy) technologie 

van je smartphone. De beheerder kan 

altijd en overal toegangsautorisaties 

uitgeven en de deur openen.

GEMAKKELIJKE MOBIELE TOEGANG

Je kunt binnen enkele minuten in 

drie stappen jouw eigen digitale 

sluitsysteem installeren. 
n  Je downloadt de Tapkey app via de 

Google Playstore of App Store
n  Je activeert jouw account met jouw 

e-mailadres
n  Je verbindt de digitale cilinder aan 

de Tapkey app

In slechts enkele stappen kun je 

gebruikers machtigen om een deur 

te openen of sluiten. Ook kun je tags 

programmeren met jouw smartphone.

transponders is in de gratis 

versie onbeperkt.
n  Gebruik je e-mailadres om een 

Tapkey ID aan te maken
n  Open jouw deuren ook zonder  

internettoegang
n  Programmeer transponders 

(tags) met jouw iOS of Android  

smartphone
n  DOM Tapkey producten werken  

onafhankelijk, er hoeven geen 

andere apparaten in of op de deur 

geïnstalleerd te worden

n  Voor Android (≥ 4.4) of iOS (≥ 9)

smartphones
n  Extreem veilige communicatie 

door end-to-end versleuteling
n  Open platform: Gebruik dezelfde 

smartphone en app om jouw 

woning, auto, (flex)kantoor,  

brievenbus, garage, AirBnB, hotel- 

kamer en locker te openen of 

jouw alarmsysteem te activeren
n  Open systeem: Beheer naast de 

mobiele app ook toegangs- 

autorisaties via de webportal

Volledig systeem

n  Beheer toegangsautorisaties via  

de app
n  Verleen toegangsautorisaties met 

een smartphone draadloos via 3G / 

4G/ LTE / WiFi
n  Ongeacht het aantal cilinders kunnen 

tot 5 smartphone-gebruikers gratis 

in het systeem worden geactiveerd. 

Elke smartphonegebruiker kan 

toegang krijgen tot alle sloten  

in het systeem.
n  Voor meer dan 5 gebruikers bieden 

wij pakketprijzen aan. Het aantal 

PROGRAMMEREN

Draadloos via 3G / 4G / LTE / WiFi

Transponder 
(Tag)

NFC

TOEGANG

Transponder
(Tag)

DOM Tapkey
Toegangsautorisatie met jouw smartphone

iOS/Android 
Smartphone
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via de NFC interface. De DOM Tapkey 

is ook verkrijgbaar in een sticker 

tag, een polsband voor tijdens het 

sporten en de cliptag. De cliptag is een 

combinatie van een mechanische en 

digitale sleutel.

Programmeerbare sleutel De smartphone is de sleutel

DOM Tapkey
GEMAKKELIJKE MOBIELE TOEGANG 

WAT KUN JE MET DE APP?

Openen en sluiten van de DOM 

producten is altijd gratis. Beheer 

van toegangsautorisaties van 

5 geautoriseerde smartphone 

gebruikers voor jouw gehele systeem 

zonder extra kosten. Voor meer 

smartphone gebruikers rekenen 

wij een meerprijs, bekijk voor de 

actuele prijzen onze website. Beheer 

van tags via een compatibele NFC-

smartphone. Firmware-upgrade 

van de apparaten direct via de 

smartphone. Volledig overzicht van 

alle toegangsgebeurtenissen van 

de laatste 12 maanden. Meerdere 

beheerders kunnen worden 

aangemaakt. Altijd inzicht in 

batterijstatus van jouw producten.

NFC & BLE
Near Field Communication
& Bluetooth Low Energy

“Offline” gebruik ervan. De verstuurde  

toegangsrechten blijven zonder internet - 

verbinding gedurende 7 dagen in de 

smartphone aanwezig. Bovendien 

kunnen de toegangsrechten ook snel  

worden ingetrokken door het verwijderen  

van de ID van de smartphonegebruiker of  

de tag in de Tapkey app of via de web - 

portal. Binnen enkele seconden ontvangt  

de smartphone waarvan de toegangs-

Dankzij de hoge encryptiestandaarden 

tussen je smartphone en het slot maken 

hackers geen kans. De gebruikte 

technologieën met het betrouwbare lage  

batterijverbruik in combinatie met de  

hoogwaardige producten van DOM,  

zorgen voor een comfortabel en lang- 

durig gebruik. DOM Tapkey zorgt niet 

alleen voor een snelle verdeling van  

de toegangsrechten, maar ook 

rechten zijn ingetrokken de nieuwe 

informatie via de mobiele verbinding. 

Voor extra beveiliging kun je de gegevens 

van de ingetrokken toegangsrechten 

direct vanaf jouw smartphone of een 

andere geautoriseerde smartphone 

aan het DOM slot doorgeven. Hiervoor 

wordt een zogenaamde zwarte lijst 

met alle ingetrokken transponders en 

ID-autorisaties aan de deur doorgegeven.

DOM Tapkey Transponder

keuze indien je de voorkeur geeft aan 

een traditionele manier van deuren 

openen en sluiten.

De beheerder programmeert de 

transponders gemakkelijk met een 

Android ≥ 9 of iOS ≥ 13 smartphone 

DOM Tapkey is niet alleen een 

toegangsoplossing voor smartphones. 

Je kunt ook de DOM Tapkey 

transponder gebruiken. Deze 

programmeerbare sleutel heeft 

geen batterij nodig. Een uitstekende 

Tapkey App

Voordelen van NFC & BLE

n Laag energieverbruik dankzij RFID NFC / BLE
n Snelle communicatie
n Hoge encryptiestandaarden voor de beste beveiliging
n Toegangsbevoegdheden zichtbaar op de smartphone

Tapkey App

   

Voordelen van de app

n  Virtuele, persoonlijke sleutelring
n  Eenvoudige en veilige download
n  Gebruik jouw huidige e-mailadres
n  Gebruik dezelfde ID tegelijk op meerdere 

smartphones en tablets
n  Mobiele toegangsrechten verliezen  

hun geldigheid na een bepaalde tijd 

zonder update
n  Hoog beveiligingsniveau van jouw online 

gegevens door gebruik van de modernste 

server in de EU
n  bekijk de gebeurtenissen van de  

afgelopen 12 maanden
n  Als jouw smartphone is gecrasht of  

gestolen, deactiveer deze dan via de 

Tapkey webportal
n  De Tapkey App kan gebruikt worden op 

zowel Android ≥ 4.4 als iOS ≥ 9 apparaten
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DOM Tapkey
GEMAKKELIJKE MOBIELE TOEGANG

DOM Tapkey
Start jouw nieuwe, gemakkelijke, flexibele leven met DOM Tapkey
Gemakkelijke mobiele toegang voor al je beveiligingswensen

Europrofiel is altijd voorzien van 

SKG3, IP65 (water- & stofbestendig 

en T90 (brandwerendheid)
n  Oplossing voor brandwerende 

deuren T30 (digitaal deurbeslag)  

tot T90 (digitale cilinder)
n  Oplossing voor nood- en 

paniekdeuren (DIN EN 179 en 1125)

n  Hoge kwaliteit
n  Een breed assortiment aan  

digitale hardwareproducten  

voor vrijwel iedere deursituatie
n  Breed assortiment DOM Tapkey 

varianten (voor verschillende 

soorten deursituaties)

DOM Tapkey varianten

n  Vertrouwd hoog niveau van 

mechanische beveiliging van  

onze digitale cilinders  

en deurbeslagen
n Lange levensduur batterij
n  Gemakkelijk vervangen van  

de batterij
n  De DOM Tapkey cilinder in 

“ Naast het mobiel beheren van mijn social 
media en e-mail account, open ik nu ook 
de voordeur met mijn smartphone.”

DOM Tapkey Pro 
knopcilinder

Privéwoning

DOM Tapkey wandlezer

Garage

DOM Tapkey
hangslot

Poort

DOM Tapkey
LoQ

Meubilair

DOM Tapkey Guard
deurbeslag

Privébedrijf 

DOM Tapkey Pro
knopcilinder

Vakantiewoning



Jouw deskundige beveiligingsadviseur:

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 ED
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OTD toegang & comfort B.V.
Gildenstraat 28
4143 HS LEERDAM
The Netherlands
Tel. +31 184 714252

www.otdbv.nl
www.otdtoegangscontrole.nl


