“Ubiqu qKey: gemakkelijk en veilig delen”
Als beheerder van een of meer bedrijfsverzamelgebouwen voelt u
zich soms net een goochelaar. Alle bedrijven in uw pand(en) en
hun medewerkers moeten toegang krijgen tot een beperkte set
deuren, maar wat nu als het bedrijf verhuist, uitbreidt of inkrimpt?
Of als er medewerkers bijkomen of weggaan, of er sleutels
verdwijnen? En dan zijn er nog het schoonmaakbedrijf en uw
servicemedewerkers, die ook op zeer specifieke momenten
toegang moeten hebben.

Hoe werkt qKey
Een organisatie krijgt een nieuwe klant. Ubiqu komt langs en rust
de deur van de klant uit met de qKey, het kastje in de stop contact
en de een elektronische cilinder, dit neemt een half uur in beslag.
De medewerker van de klantkomt bij de voordeur, en opent de
deur met zijn of haar mobiele telefoon. Er is een oplossing zodat
elke deur met een mobiele telefoon kan worden geopend, ook
voor portiek en centrale deuren.

Ubiqu heeft voor u de oplossing: qKey. Met qKey bepaalt u op elk
moment van de dag wie toegang krijgt tot welke panden en
ruimten: dat kunnen vertrekken zijn, kasten, opslagruimtes, noem
maar op. En voor hoelang.
Die toegang regelt u in het online dashboard door de nummers
van de mobiele telefoons (of andere apparaten met Bluetooth)
van de bedrijven en medewerkers in te voeren. Vul in tot welke
objecten ze wanneer toegang moeten krijgen; en klaar. Geen
gedoe. Nooit meer sleutels kwijt. Ubiqu qKey is uw slimme online
toegangscontrolesysteem: veilig, zeker en open..

Waar bestaat qKey uit

Veilig en betrouwbaar
Nooit meer sleutels kwijt. Deel zonder zorgen
geavanceerde encryptie. Zie wat er gebeurt in real time.

dankzij

Bespaar tijd
(De)activeer gebruikers met een muisklik. Nieuwe gebruiker?
Nieuwe mobiele telefoon? Telefoonnummer invoeren, klaar!

Gebruiksvriendelijk
Bekijk alle activiteit via het dashboard. Voeg gebruikers toe;
verwijder ze. Geen probleem.

Kostenbesparend
Goedkoper in het gebruik en het beheer. Tot 80% goedkoper dan
andere systemen.

On demand beveiliging / Pay-per-object
Geen grote investering: u betaalt voor wat u gebruikt. qKey biedt
hoogwaardige beveiliging voor een enkele deur, of voor duizend.

Ubiqu qKey bestaat uit 3 componenten:
Centraal systeem (online dashboard)
Elektrisch slot
Mobiele telefoon
Centraal systeem (online dashboard)
Als eigenaar of beheerder van het centrale systeem beheert u alle
apparaten waarmee toegang verkregen kan worden. Eerst maakt
u de mobiele apparaten in het systeem aan als gebruikers.
Vervolgens kunt u per gebruiker instellen waar en wanneer
toegang wordt verleend. De eigenaar van de mobiele telefoon kan
nu met zijn telefoon de deur openen.
Elektrisch slot
De toegangslezer communiceert met de mobiele telefoon en met
het centrale systeem. Als de eigenaar van de mobiele telefoon bij
deze deur naar binnen mag, wordt de deur geopend.
Mobiele telefoon
Elke mobiele telefoon, PDA, Blackberry of ander apparaat met
Bluetooth en datamogelijkheden kan in het centrale systeem
worden aangemeld. U kunt vervolgens ook nog instellen op welke
tijdstippen en dagen deze telefoon toegang moet krijgen tot welke
objecten en woningen.
Meer weten over Ubiqu qKey
Kijk voor meer informatie over de toepassingen en specificaties
van Ubiqu qKey op www.ubiqu.nl, of stuur een email naar
info@ubiqu.nl
of
bel
088-0220440.

