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VIRKSOMHEDEN

Den nøglefri verden fra SimonsVoss
Teknologier, som De får gavn af
Adgangskontrol med nye dimensioner. Vi hos SimonsVoss arbejder målrettet for at vort
system gør Deres liv og arbejde mere sikkert, nemmere og mere økonomisk. Det har vi gjort
ved at revolutionere de klassiske, mekaniske låsesystemer med digital teknik og integrerede
adgangskontrolfunktioner.
SimonsVoss sætter internationale standarder. Vores ide om at erstatte den almindelige nøgle
med en digital transponder har bredt sig verden over. Denne vision har vi konsekvent og med
succes videreført med vores radiostyrede, kabelfri låse- og adgangskontrolsystem. SimonsVoss
er således ubestridt den teknologisk førende på det hurtigt voksende marked for digitale,
batteridrevne låse- og adgangskontrolsystemer. Mere end 12.000 installerede systemer over
hele verden dokumenterer, at vores vision allerede er blevet en realitet.
Produkter Made in Germany. Ikke kun vore kunder, men også vi selv har meget høje
kvalitetskrav. Arnestedet for al produktudvikling er vores hovedsæde i Unterföring ved
München. En yderligere kvalitetsgaranti er fremstillingen af alle komponenter til System 3060 i
vores produktions- og logistikcenter i Osterfeld/Sachsen-Anhalt.
Stor repræsentation i mange lande. I Beneluxlandene, i Frankrig, Storbritannien og Italien,
i de nordiske lande, i Østrig og Rusland, i Schweiz, i Singapore og i Mellemøsten er SimonsVoss
repræsenteret lokalt med egne salgskontorer.
SimonsVoss er en del af Allegion. SimonsVoss Technologies GmbH er en del af Allegion og er
dermed del af et globalt arbejdende netværk. Allegion (NYSE: ALLE) er en international pioner
inden for sikkerhed med førende mærker som CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® og Von Duprin®.
Med tyngdepunktet på sikkerhed omkring døre og adgang tilbyder Allegion et bredt spekter
af løsninger til private husholdninger, firmaer, skoler og andre institutioner. Allegion har en
omsætning på 2 milliarder US-dollar og forhandler sine produkter i ca. 130 lande verden over.

VIRKSOMHEDEN

Med sine
innovationer er
SimonsVoss
banebrydende
inden for digital
adgangskontrol
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HISTORIE

Succeshistorien:
I mere end 20 år
programmeret til
fremtiden

1995

Grundlagt på solid basis.
Målsætningen ved firmaets
grundlæggelse i 1995 var at
øge komfort og sikkerhed for
låsesystemer gennem den mest
moderne elektroniske teknologi.
Det viste sig, at beliggenheden i
München var særdeles gunstig for
udviklingen af grundideen, da det
store antal elektronikvirksomheder
udgjorde en god basis for en
hurtige opbygning af en effektiv
udviklingsafdeling. Faktisk befandt
nogle af de åndelige fædre til
systemet sig blandt firmaets
grundlæggere og pionerer: Ludger
Voss, i dag bestyrelsesmedlem,
samt Herbert Meyerle, i dag
prokurist og udviklingschef af
hardware.

1995 – 1999

Afgørende skridt i retning af
markedsleder. I årene 1995 til
1997 lå fokus på udvikling af
elektronikmoduler med et ekstremt
lavt energiforbrug.. Det udgjorde
basis for indsatsen af batteridrevne
systemkomponenter, innovative
mekaniske funktioner og for den
aktive transponder som kernen
i System 3060. Som det første
produkt blev en kabelfri elektronisk
lås markedsført i 1997.
Gennembruddet lykkedes for
SimonsVoss i 1998 med verdens
første kabelfri digitale låsecylinder.
Produktpaletten er blevet løbende
udvidet med flere innovationer.
Nogle af milestenene var
indførelsen af det kabelfri netværk
3065 til online-programmering
og rådighed af fritdrejende
cylindre på begge sider. For en
nem online-programmering på
stedet blev der først udviklet et
programmeringsværktøj på basis
af en håndholdt computer.

HISTORIE

2000 – 2005

Efterspørgsel og produktion
vokser. I juli 2000 åbnede det
første udenlandske salgskontor
sine døre i Frankrig og 2001 blev
datterselskabet grundlagt i
Singapore. Inden for rammerne
af den videre ekspansion flyttede
produktion og logistik fra
Königshütte/Harz til Peterberg ved
Jena i august 2002.
SimonsVoss opfylder vigtige
standarder. I april 2003 blev
SimonsVoss for første gang
certificeret af TÜV jf. ISO 9001.
Dermed bekræftede TÛV
overholdelsen af normerne
og arbejdsprocedurerne,
forudsætningerne for optimering af
driftsresultatet og en kontinuerlig
kvalitetssikring. I året 2004
præsenterede SimonsVoss
WaveNet Radionetværk 3065 og
det trådløse pinkode-tastatur 3068
som en verdensnyhed.
Der blev åbnet salgskontorer i
Storbritannien og i Nederlandene.

2006 – 2009

Optimere det bedste og udvikle
nyt. Den fjerde elektroniske
låsecylindergeneration blev
gennemført fra januar 2007
med succes. Derudover fulgte
præsentationen af den trådløse
biometrivæglæser Q3008 og en
ydedygtig netværksløsning. Årets
produktnyhed i 2009 var den
første direkte netværksbaserede
låsecylinder 3061 – Network
Inside. Dette muliggjorde for
første gang et meget økonomisk
og hurtigt netværkssamarbejde
af låsekomponenterne.
Dermed var SimonsVoss som
den eneste producent i stand
til at tilbyde mangfoldige
netløsninger og garantere
kundens investeringssikkerhed for
fremtidige systemudvidelser.
I december 2009 kårede det kendte
markedsforskningsinstitut IMS
Research i sit studie „The World
Market for Electronic Physical
Access Control Equipment – 2009
Edition“ SimonsVoss til førende
udbyder af elektroniske låse- og
adgangsskontrolsystemer verden
over.
Flere filialer i Belgien, Italien og
Spanien skulle stimulere eksporten.

2010 – 2014

Intelligente teknologier sørger
for yderligere ekspansion.
2010 præsenterede SimonsVoss
det elektroniske langskilte
SmartHandle 3062. Takket være
en banebrydende nyudvikling,
den såkaldte Snap-In Montage
kan denne monteres med nogle få
skruer uden at bore.
2012 præsenterede Simons Voss
for første gang en komplet løsning
til anvendelse af smartphones
som digitale nøgler. En nyhed
var også passivkomponenter,
der kan betjenes alene med
SmartCards. Desuden blev
den databasebaserede
integrationsløsning SmartIntego
udviklet. Dermed lader System
3060 sig integrere i andre
adgangskontrolsystemer eller
såkaldte „Building Management
Systems", så brugeren kan
administrere alle anvendelser fra
en fælles overflade (GUI).
I oktober 2013 kunne SimonsVoss
indvi sin nye samlefabrik og
logistikcenter i Osterfeld,
Sachsen-Anhalt. Den moderne
produktion gør det muligt
for SimonsVoss at tilpasse
produktionskapaciteten løbende til
den stærkt voksende efterspørgsel.
De internationale aktiviteter
forstærkede SimonsVoss sig med
grundlæggelse af yderligere filialer i
Sverige, Rusland og Kina.
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2015 – idag

SimonsVoss er en del af Allegion.
SimonsVoss Technologies GmbH
er fra september 2015 en del af
Allegion og er dermed del af et
globalt arbejde netværk. -Allegion
(NYSE: ALLE) er en international
pioner inden for sikkerhedsområdet
med førende mærker som CISA®,
Interflex®, LCN®, Schlage® og Von
Duprin®. Med tyngdepunktet
på sikkerhed omkring døre og
adgang tilbyder Allegion et bredt
spekter af løsninger til private
husholdninger, firmaer, skoler og
andre institutioner. Allegion har
en omsætning på 2 milliarder USdollar og forhandler sine produkter i
ca. 130 lande verden over.
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FILOSOFI

Teknologi, der begejstrer over hele linien
Det afgørende er pålidelighed og hastighed. Det digitale System 3060 er mere end kun
et produkt. Mennesket står i første række. Medarbejdere, der bruger digitale låsesystemer.
Beslutningstagere, der vil øge sikkerhed, komfort og økonomi for Deres organisation. Eksperter,
der videreudvikler, producerer og markedsfører vort digitale system. Med andre ord: Alle, der
lader sig begejstre af en nøglefri verden.
Enestående teknologi med fremragende design. Vi videreudvikler konstant vore produkter.
Det omfatter ikke kun innovationens "indre værdi", men også dens design. For kun i kombination
kan vi opfylde de høje krav fra vore kunder til en løsning af høj kvalitet. Resultatet er en
førsteklasses, enkel teknik i et perfekt design, som smyger sig smukt ind i såvel de mest
moderne som i klassiske omgivelser. Også internationale juryer anerkender ideerne og
visionerne fra SimonsVoss: Mange innovations- og designpriser, herunder German Design
Award, German Brand Award, samt medlemskab af Rådet for Formgivning beviser kravene til og
succesen for vore produkter.
Innovative løsninger. Ud over System 3060 tilbyder vi to specialløsninger: For systemer med op
til 20 døre og 100 brugere findes MobileKey® – den web-baserede, økonomiske totalløsning. Og
med SmartIntego kan man integrere låseteknik fra SimonsVoss i komplekse bygningssystemer.

FILOSOFI

For Deres sikkerhed
har SimonsVoss
gennemført de
bedste ideer

SYSTEM

3060
Opdag den nøglelfri verden
fra SimonsVoss

SMART
INTEGO
Integreret adgangskontrol

Intelligente løsninger

til komplekse bygnings-

til små og mellemstore

management-systemer

virksomheder
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DIGITALE LÅSESYSTEMER

Digitale låsesystemer:
det intelligente alternativ til mekaniske låseanlæg
Den, der følger med tiden, beslutter sig til den digitale variant af aflåsninger. Elektroniske nøgler
og låsecylindere overgår langt de mekaniske udgaver. Fordi de kan mere end at låse i og låse op.
De tilbyder betydeligt mere sikkerhed, mere komfort og er på længere sigt mere økonomiske.

Let og hurtig montage
Elektroniske cylindre og langskilte er lige så hurtige og enkle at indbygge som de hidtidige
versioner. Der kræves ikke strømtilslutning – montagen sker uden kabelføring. Dette gælder
også ved eftermontering.
Et adgangs-medie til alle låse
Med en digital nøgle kan man aktivere samtlige låseindretninger så som alle slags værelsesog indgangsdøre, elevatordøre, bomme, rulleporte eller skabslåger.
Ingen problemer ved tab af nøgler
Med softwaren fra SimonsVoss kan forlagte, tabte eller stjålne nøgler altid spærres.

Mere kontrol og sikkerhed
Ved digitale låsesystemer med adgangskontrol kan nøgleejerens rettigheder fastlægges
individuelt. Få klik på PCen er nok til at bestemme, hvem der har adgang hvor og hvornår.

DIGITALE LÅSESYSTEMER
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Alt taler for digitale
låsesystemer

Grundliggende spørgsmål

Nøglespørgsmål

Tillægsspørgsmål

Et spørgsmål om smag

Hvilke fordele har et
digitalt låsesystem?

Smart Card eller transponder –
hvilken "digital nøgle" er bedst?

Fuldstændigt netværkskoblet eller
virtuelt netværkskoblet – hvor
meget "online" har jeg brug for?

Cylinder eller langskilt hvad skal jeg tage højde for?

Alt taler for digitale låsesystemer.
Hvad der for længst er blevet gængs
ved bildøre – at åbne og låse med et
tryk på en knap – indføres på stadig
flere områder. Den, der følger med
tiden, beslutter sig til den digitale
variant af aflåsninger. Elektroniske
nøgler og låsecylindere overgår
langt de mekaniske udgaver. Fordi
de kan mere end at låse i og låse
op. De tilbyder betydeligt mere
sikkerhed, mere komfort og er på
længere sigt mere økonomiske.

På de fleste indsatsområder
tilbyder transpondere betydeligt
flere fordele end SmartCards.
Den yderst robuste og smukke
transponder regnes blandt de aktive
adgangsmedier. De har høj ydeevne
med meget lavt strømforbrug.
Passive løsninger på kortbasis
er særligt egnede, hvor et stort
antal adgangsberettigede skal
forsynes med et enkelt nøglemedie.
Eller hvor det er fornuftigt at
koble tidsmæssigt begrænsede
adgangsberettigelser til et engangsID-medie.

Ved fuld netværkskobling er alle
systemkomponenter permanent
og direkte forbundet med
systemadministrationen. Hvis
rettigheder ændres, et ID-medie
mistes, eller melder en af enhederne
om problemer, kan man omgående
gribe ind med de nødvendige
forholdsregler. Ved den indirekte,
såkaldt virtuelle netopkobling, er
informationsvejene længere og
mindre planlagt.

SmartHandle, det digitale langskilt
fra SimonsVoss, er specielt
anbefalelsesværdigt til stærkt
frekventerede døre, hvor det yder
stor låsekomfort. Dets anvendelse
har dog grænser. Hvis dørene for
eksempel har flerpunktsaflåsning,
kan valget af det elegante langskilt
medføre ekstra omkostninger. Den
digitale låsecylinder tilbydes som
økonomisk standardløsning med
glimrende ydeevne. Den intelligente
all-round løsning passer næsten
altid og overalt.
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SYSTEM 3060

SYSTEM

3060

Digital totalløsning
med indbygget merværdi
Udfordringen. Hvad enten det er en mellemstor virksomhed, koncern, laboratorie, institut,
sygehus, bank eller ministerium – overalt er sikkerhed alfa og omega. I tidens løb bliver det en
skønsom blanding af systemer: forskellige mekaniske låseanlæg, ID-medier, adgangskontrolog tidsstyringssystemer, garagestyring og kantineafregning. At opretholde kontrollen her er
næppe mulig, eller kun med store omkostninger. Samtidigt binder det ressourcer, spilder tid og
penge.
Løsningen. Det digitale System 3060 binder et utal af intelligente komponenter indenfor
låse- og adgangskontrol sammen til en logisk løsning. Det byder på skræddersyede
adgangs-, registrerings-, hændelseslog-, styrings- og overvågningsfunktioner. En aktiv eller
passiv aktivering af et ID-signal er nok og straks bliver de ønskede døre, porte, elevatorer,
tælleapparater helt ned til skrivebordsskuffer låst op. Det fuldstændigt netværkskompatible
system registrerer og gemmer automatisk alle adgange for Dem. Det forvalter alt i en modulært
software, hvor De når som helst kan reagere hurtigt på ændringer.

SYSTEM 3060

IDENTIFIKATIONSMEDIER

ADGANGSKOMPONENTER

MULTINETWORKING

LÅSECYLINDER
SMART HANDLE
SMART RELAIS

Samspillet mellem identifikationsmedier, intelligente adgangskomponenter (digital låsecylinder, digitalt langskilt
SmartHandle, digitalt SmartRelais) og Locking-System-Management-Software til systemkonfiguration muliggør
en optimal adgangsstyring i System 3060.

AKTIVE
IDENTIFIKATIONSMEDIER
Transponder
3064

Pinkode
3068

PASSIVE
IDENTIFIKATIONSMEDIER
SmartCard

SmartTag

DIGITALE ADGANGSSKOMPONENTER

Digital
Låsecylinder
3061

CENTRAL
SYSTEMSTYRING
FRA PC'EN

Digitalt
SmartHandle
3062

Digitalt
SmartRelais
3063

SOFTWARE
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SYSTEM 3060 – IDENTIFIKATIONSMEDIER

SYSTEM

3060

Identifikationsmedier:
lige så mangfoldige som deres anvendelsesområder
En digital "nøgle" til alle systemer. Aktiv transponder, passivt SmartCard elle pinkodetastatur – vælg det optimale identifikationsmedie til Deres låseanlæg og til alle opgaver.
Mediet, som kan programmeres frit, kommunikerer med låsene via radio. Der gives kun adgang
med gyldig berettigelse. I låseplanen kan De med museklik nemt og bekvemt spærre mistede
medier og ændre adgangsberettigelser.
Med et System 3060 identifikationsmedium kan man ikke blot betjene op til syv låseanlæg
uafhængigt af hinanden, men også hente arbejdstider frem og f.eks. betale i kantinen.

SYSTEM 3060 – IDENTIFIKATIONSMEDIER
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IDENTIFIKATIONSMEDIER

Transponder 3064

Pinkode 3068

SmartCard

Blå, rød eller brun, med fortløbende
nummerering, som password og
brandværnstransponder eller
med ekstra chip – mulighederne
er nærmest ubegrænsede.
Administrer utrolige 304.000 låse
med Deres transponder og åbn op
til 1 mio. gange døre og porte med et
højtydende batteri.

Åbn Deres døre med en 4- eller
8-cifret kode. Det ultraflade
pinkodetastatur kan monteres
trådløst både inde og ude, og sågar
på glas. Spar tid og omkostninger,
idet De f.eks. ved kongresser eller
aftenmøder udsteder en speciel
kode til indgangsdøren og udsender
den til op til 500 brugere. De kan
opnå endnu større sikkerhed med
pinkode-terminalen: her skal man
kombinere indtastning af en talkode
med transponderen.

Det passive identifikationsmedie
SmartCard fås i versionerne
MIFARE® Classic, MIFARE®
DESFire® og MIFARE Plus®.
Programmeringen af kortene sker
via programmeringsværktøjet
– enten stand-alone eller med
tilslutning til en PC / laptop via USBinterface.
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SYSTEM 3060 – ADGANGSKOMPONENTER

SYSTEM

3060

Digitale agangskomponenter integreres nemt
Intelligent adgangskontrol er gjort enkelt. Modstykket til et ID-medium er den digitale
låsecylinder, det digitale langskilt SmartHandle og SmartRelais'et. De er frit programmerbare og batteridrevne. En tidsrøvende og kostbar kabelføring er unødvendig. De kan opgradere produkterne hurtigt og uden større omkostninger. De kan låse døre, porte, skranker og meget mere op via radiostyring. Derved kan De registrere alle brugere. Løsningen
lader sig integrere problemfrit i eksisterende anlæg og i fremmedsystemer. Låsecylindere,
langskilte og Smart Relais kan netværkkobles direkte.
Intelligent dørovervågning med DoorMonitoring
Integrerede sensorer i cylinder og SmartHandle overvåger dørens tilstand, registrerer alle
ændringer i tilstanden og overfører de afgørende informationer i realtid til kontrolcenteret.

SYSTEM 3060 – ADGANGSKOMPONENTER

ADGANGKOMPONENTER
LÅSECYLINDER
SMART HANDLE
SMART RELAIS
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SYSTEM 3060 – DIGITALE ADGANGSKOMPONENTER – LÅSECYLINDERE

SYSTEM

3060

Adgangskomponenter:
den digitale låsecylinder 3061
Den digitale låsecylinder 3061 er et ægte multitalent. Ud over at åbne og lukke tilbyder
den, alt afhængigt at udgaven, et utal af intelligente funktioner, så som adgangskontrol med
hændelseslog af op til 3.000 adgange, tidszonestyring, Event-Management og dørovervågning.
Strømforsyningen for op til 300.000 lukninger sker via integrerede knapceller. Montage og
udskiftning – som nyinstallation eller opgradering – sker kabelfrit i en håndevending. Cylinderen
kan fungere offline, delvist i netværk eller online i WaveNet-netværkt efter eget valg.
Den digitale låsecylinder 3061 kommunikerer med alle ID-medier så som transponder,
SmartCard, pinkode-tastatur. Den smarte allrounder fås i de mest forskellige varianter, bl.a.til
antipanik- og branddøre, som halvcylinder eller i vandfast udførelse. Den byder på løsninger for
alle dørsituationer i Deres virksomhed.

SYSTEM 3060 – DIGITALE ADGANGSKOMPONENTER – LÅSECYLINDERE

ADGANGKOMPONENTER
LÅSECYLINDER
SMART HANDLE
SMART RELAIS

Varianter og versioner
:: Europrofil, UK Mortise- og RIM-cylinder, Swiss Round,
Skandinavisk Oval, Skandinavisk Rund
:: Dobbeltknop- og halvcylinder
:: Læseteknik: Aktiv, passiv, hybrid
:: Fritdrejende, antipanik, tastestyring, DoorMonitoring
:: Brandhæmmende, Multirast, vandfast, Network Inside
:: Rustfrit stål, messing
:: Forskellige længder
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SYSTEM 3060 – ADGANGSKOMPONENTER – SMART HANDLE

SYSTEM

3060

Adgangskomponenter:
det digitale SmartHandle 3062
Det digitale langskilt styrer adgangen for op til 64.000 brugere, præcist differentieret efter
berettigelse, sted og tid. Strømforsyningen for op til 150.000 låse sker gennem integrerede knapceller,
som sikrer driften i ca.10 år. SmartHandles kan kobles i netværk online eller integreres i et virtuelt
SimonsVoss netværk.
Hybridudførelsen rummer en RFID-læser, integreret i langskiltet, der kan aktivere og udlæse
SmartCards, baseret på MIFARE® Classic/MIFARE® DESFire®/MIFARE Plus®. Derved kan De yderligere
anvende passive SmartCards som nøgle til styring via aktive ID-medier. Her garanterer indbyggede
knapceller op til 120.000 aktiveringer.
Langskiltet har fået tildelt German Design Award for det flade og tidløst smukke design. Med dets
meget brede modeludvalg føjer det sig elegant ind i næsten alle døre, uanset type og stilart. Hvad
enten det er Europrofil, Swiss Round, Skandinavisk Oval, om det er i udførelsen til SnapIn-Montage,
konventionel fastgørelse eller med Mechanical Override – SmartHandle er hurtigt og trådløst installeret
og præsenterer sig altid smukt.

SYSTEM 3060 – ADGANGSKOMPONENTER – SMART HANDLE

ADGANGKOMPONENTER
LÅSECYLINDER
SMART HANDLE
SMART RELAIS
01

Varianter og versioner
::
::
::
::
::
::
::
::
::

Europrofil, Swiss Round, Skandinavisk Oval
Aktiv og passiv læseteknik
SnapIn-Montage, konventionel fastgørelse, Mechanical Override
Håndtag i U- og L-form, rund buet, i gering, krum, Ulmer Klinke
Til dørtykkelser fra 30 til 100 mm
Adgangskontrol og hændelseslog
Vejrbestandig udførelse
Boringsbeskyttelse
Dørmonitorering
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SYSTEM 3060 – ADGANGSKOMPONENTER – SMART RELAIS

SYSTEM

3060

Adgangskomponenter:
det digitale SmartRelais 3063
Ved aktiveringer uden cylinder overtager det digitale SmartRelais 3063 funktionen
som adgangskontrol eller nøglekontakt. I system 3060 åbner det elbetjente døre, porte
samt bomme, og tænder/slukker lys, varme og maskiner. Det videresender data fra IDmedier til fremmede systemer som for eksempel Deres tidsstyring, kantineafregning eller
Deres Facility Management. I kombination med en CompactReader kan data fra både aktive
identifikationsmedier og SmartCards baseret på MIFARE® Classic/MIFARE® DESFire®/
MIFARE Plus® udlæses.
Dens omfattende Gateway-funktionalitet er enestående. Overfør aktuelle spærrelister eller
nye berettigelser til SmartRelais 3063 – efter behov overfører det intelligente relæ alle opgaver
som en Gateway til virtuelle netværkskoblinger på en pålidelig måde i det komplette låseanlæg.
SmartRelais programmerer så automatisk brugerens medier svarende til de dagsaktuelle
berettigelser.
Top-design inkluderet. Med sit elegante hus integreres SmartRelais diskret i omgivelserne.
Det har modtaget red dot design award for det gennemførte design.

SYSTEM 3060 – ADGANGSKOMPONENTER – SMART RELAIS

ADGANGKOMPONENTER
LÅSECYLINDER
SMART HANDLE
SMART RELAIS
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SYSTEM 3060 – MULTINETWORKING

SYSTEM

3060

Multinetworking:
Sammenkoble låseanlæg grænseløst fleksibelt
Optimalt beskyttede forbindelser. Hvad enten det er som virtuelt netværk, TCP/IP-netværk
eller WaveNet-radionetværk – SimonsVoss har den perfekte løsning. Via det modulære
systemdesign kan de frit kombinere de enkelte netværksvarianter med hinanden. Vi tilbyder det
passende netværk, der opfylder deres orderes krav præcist.
Offline. Mindre låseanlæg, hvor der kun sker få ændringer, kan administreres uden
netværksopkobling. Adgangsberettigelser oprettes i låseplanen. Data overføres
"til fods" med et programmeringsværktøj via radio direkte til hver enkelt lås.
Delvis netværksopkobling. Ved en delvis netværksopkobling definerer de ændringerne
i Locking-System-Management-softwaren. Data videresendes trådløst via WaveNetradionetværket til Gateways. Derfra føres de via brugernes ID-medier til låsene.
Online. Den samlede vifte af ydelser i System 3060 udnyttes ved at netværkskoble alle
komponenter – fra systemadministrationen via Gateways til låsene. Derigennem sker
dataudvekslingen med alle netværkets elementer i realtid. Der er mulighed for anvendelser så
som "hurtig spærring af medier", "nødåbning", "aktivering/deaktivering via LSM-software",
"fjernåbning og -overvågning af lukninger" og "Eventmanagement (SMS/e-mail)".

Fare ved forsinkelser
Reagere rigtigt lynhurtigt.
WaveNet Routeren med beskyttelsesfunktion sørger for, at dørene i fareområdet åbnes eller lukkes afhængigt af
årsagen til faren.

SYSTEM 3060 – MULTINETWORKING

MULTINETWORKING

ONLINE DIREKTE SAMMENKOBLING

Digital
Låsecylinder

Router

Router
Beskyttelsesfunktion

Nødsituation

DELVIS NETKOBLING VIRTUEL NETKOBLING

Digitalt
SmartHandle

Digitalt
SmartRelais

Digital
Låsecylinder

Digitalt
SmartHandle
Router

Smart Relais

Digitalt
SmartRelais

OFFLINE SAMMENKOBLING

Programmeringsværktøj

Digital
Låsecylinder

Digitalt
SmartHandle

Digitalt
SmartRelais
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SYSTEM 3060 – SOFTWARE

SYSTEM

3060

Software og programmering
for skræddersyet perfektion
Locking-System-Management – softwaren til Deres låseanlæg. Det digitale låseog adgangskontrolsystem 3060 består af en række intelligente komponenter. Locking-SystemManagement (LSM) er den ydedygtige software til opsætning, drift og styring af hele systemet.
Dertil hører tildeling og administration af identifikationsmedier, programmering af låsecylindre,
SmartHandles og SmartRelais, såvel som udlæsning eller protokollering af adgange.
Enkel systemadministration takket være intelligente funktioner. Locking-SystemManagement-Softwaren er opbygget modulært. Vælg den egnede udgave alt afhængigt
af kravene. Hvis der senere bliver behov for yderligere udvidelser, kan man opgradere til en
mere ydedygtig version. Grundlaget er LSM-Starter-Edition med USB-programmeringsnøgle.
Med LSM-Basic-Edition kan De administrere op til 64.000 transpondere og låse, samt op til
100 tidszonegrupper. Importer allerede eksisterende lister. Behold overblikket over bygningsog organisationsstrukturerne med beskrivelsen. Opstil hierakiniveauer og se, hvor nemt
berettigelser kan "arves". Gør Deres LSM egnet til netværk såvel som til multibruger. Med
protokollering af ændringer skaber De revisionssikkerhed. I adgangskontrolsystemer med flere
lokaliteter forenkler anvendelsen af et WaveNet radionetværk administrationsarbejdet og
reducerer dermed omkostningerne betydeligt.

SMART
INTEGO
Hvis De vil integrere SimonsVoss-låsekomponenter i et komplekst bygningsmanagementsystem tilbyder SmartIntego sig, den integrerede adgangskontrol. Takket være
autokonfiguration af systemenhederne bliver integrationskravet meget mindre,
sammenlignet med andre systemer. Læs mere på www.smartintego.com

SYSTEM 3060 – SOFTWARE

SOFTWARE

LSM-SOFTWARELÅSEPLANSMANAGEMENT

a
Kap

t
cite

Krav
LSM
PROFESSIONAL
EDITION

LSM
BUSINESS
EDITION

LSM
BASIC
EDITION
LSM
STARTER
EDITION

+ multi-database
+ CommNode Enterprise
+ terminalserver

+ netværk
+ online
+ database

+ Lock-management
+ matrix
+ dørmonitorering

+ begyndersoftware
+ matrix
+ 20 døre
+ 100 brugere

+ 64.000 døre
+ 64.000 brugere
+ 100 tidszoner

+ 64.000 døre
+ 64.000 brugere
+ 100 tidszoner

+ 64.000 døre
+ 64.000 brugere
+ 100 tidszoner

Software-udgave
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MOBILE KEY®

MobileKey®:
Intelligente løsninger til små og mellemstore virksomheder

Det fleksible og web-baserede låsesystem MobileKey® er økonomisk og egnet til op til 20
døre og 100 brugere. Det er derfor særligt egnet til advokatkontorer, lægepraksisser og
håndværksvirksomheder. Programmeringen af systemet sker ganske nemt med SimonsVossMobileKey-app'en.
Fuld fleksibilitet takket være Web-administrationen.
Man kan administrere, oprette eller spærre brugere, ændre berettigelser eller kontrollere status
ved dørene med alle internetegnede enheder fra overalt på jorden,
www.my-mobilekey.com

MOBILE KEY®
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Web-baseret
låsesystem
for op til 20 døre og
100 brugere

01. Web-App
MobileKey oprettes og
administreres via Web-App.
App'en kan betjenes på alle
internetbaserede enheder, som
PCs, tablets, Mac- computere eller
Smartphones. De fastlægger med
få klik, hvilke personer, der har hvilke
adgansrettigheder. Nemt og enkelt,
og det kan ændres når som helst.

02

03

04

01

B A SISV E RSI O N

ONLINEU DV I D E L SE

02. SimonsVoss-Server
Data fra web-app'en overføres til
SimonsVoss-serveren, oprettes
dér som låseplan og returneres
automatisk til web-app'en.
Automatisk – De skal intet foretage
Dem.
03. Basisversion
Ved hjælp af programmeringsværktøjet overfører man data til
transpondere og låsekomponenter.
Nu er systemet køreklart.

05

05

04. Valgfrit: Online-udvidelse
I online-versionen er de
netværkskoblede låsekomponenter
forbundet direkte med
serveren. Således gennemføres
systemfaciliteterne og ændringer af
berettigelser i stort set realtid. Fuld
kontrol – overalt og hele tiden.
05. Radionøgle som
identifikationsmedie
06. Låsekomponenter

06
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REFERENCER

Referencer med titel og navn
I det bedste selskab. Over 3 millioner ID-medier og mere end 1,5 million låsecylindere fra
firmaet SimonsVoss er installeret verden over: robust, fleksibelt, teknisk gennemprøvet.
Og overalt sørger det digitale låse- og adgangskontrolsystem for pålidelig sikkerhed samt
økonomisk adgangs- og bygningsmanagement. Vore referencer for virksomheder, institutioner
og myndigheder taler for sig selv.
„ Allianz Arena er en supermoderne bygning med de højeste krav til sikkerhed og fleksibilitet.
Derfor besluttede vi os tidligt for System 3060 fra SimonsVoss. Anlægget omfatter mere end
1.800 digitale låsecylindere og 1.300 transpondere."
(Alexander Pieper, tidl. leder af marketing og offentlige arbejder, Allianz Arena München GmbH)

REFERENCER
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ØKONOMI

Rentabilitet kort fortalt:
Sikker, hurtig og komfortabel

Individuelle variabler, kalkulerbare omkostninger. Enhver virksomhed har sin egen historie
på området sikkerhed: Et låseanlæg knyttes sammen med en adgangskontrol. Flere bygninger
med forskellige låsesystemer skal vokse sammen. Der skal opstå et transparent system ud
af enkeltsystemer. Hovednøglen til et forskningslaboratorie eller et projekt bortkommer, og
virksomheden kan ikke vente seks uger på et nyt låseanlæg. Dette er blot enkelte eksempler
fra virkeligheden, hvor der findes en perfekt løsning: det digitale låsesystem 3060. Da det er
kabelfrit installeres det på kort tid. Med integreret adgangskontrolsystem og grænseflader. De
kan let beregne omkostningerne ved konventionelle låseanlæg: Slid, kostbare erstatningsdele,
fremstilling af nye nøgler og erstatningscylindere. Dertil kommer omkostninger til planlægning,
administration og dokumentation – ofte parallelt for flere låseanlæg, år for år.
Med SimonsVoss går regnskabet op for Dem. Gennem lave følgeomkostninger samt
den store tidsbesparelse ved planlægning, administration og dokumentation tjener
investeringsomkostningerne ved Deres digitale låsesystem fra SimonsVoss sig hurtigt ind.
Erfaringerne fra utallige projekter har vist, at et digitalt låsesystem har tjent sig selv hjem i løbet
af ca. tre år. Særligt budgetvenligt: Takket være den modulære opbygning vokser systemet
skridtvis med de nye behov, som garanterer Dem optimal sikkerhed for Deres investeringer.

ØKONOMI

Større sikkerhed –
færre omkostninger
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SimonsVoss
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SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastraße 4
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SimonsVoss Technologies GmbH
Lindenstraße 6
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Tel. +49 89 99228-0
Fax +49 89 99228-222
vertrieb@simons-voss.com
info@simons-voss.com
www.simons-voss.de

BENELUX
SimonsVoss Technologies B.V.
Evert van de Beekstraat 104
1118 CN Schiphol
Niederlande

FRANKRIG
SimonsVoss Technologies SAS
Immeuble „Les Portes de Paris“
1/3, Rue du Rempart
93160 Noisy le Grand

STORBRITANIEN
SimonsVoss Technologies Ltd.
1200 Century Way
Thorpe Park, Colton
Leeds LS15 8ZA

Tel. +31 20 6541882
Fax +31 20 6541801
benelux@simons-voss.com

Tel. +33 1 48151480
Fax +33 1 45922854
france@simons-voss.com

Tel. +44 113 2515 036
Fax +44 113 2515 360
uk@simons-voss.com

ITALIEN
SimonsVoss Technologies GmbH
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20123 Milano

NORDISKE LANDE
SimonsVoss Technologies AB
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S – Stockholm 114 42
Sverige

ØSTRIG
SimonsVoss Technologies GmbH
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Tel. +39 02 72 54 67 63
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RUSLAND
SimonsVoss Technologies GmbH
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115191, Moskau
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Dreikönigstrasse 31a
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Tel. +7 495 737 72 08
russia@simons-voss.com

Tel. +41 44 208-3241
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swiss@simons-voss.com

ASIEN
SimonsVoss Security Technologies
(Asia) Pte. Ltd.
178 Paya Lebar Road
#04-10 Paya Lebar 178
Singapore 409030
Republic of Singapore

MELLEMØSTEN
SimonsVoss Technologies
(Middle East) FZE
P.O. Box 184220
Dubai UAE

Tel. +65 6227 7318
Fax +65 6227 7018
asia@simons-voss.com

Tel. +971 4 8815835
Fax +971 4 8815836
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