
KEYLESS WORLD
Digitale sluitsystemen 
met toegangscontrole

Uw voordelen in één oogopslag



DE COMPLETE WERELD 
VAN DIGITAAL  
SLUITGEMAK

Comfort , transparantie en veiligheid
met sluitsystemen van SimonsVoss

Snelle digitalisering, nieuwe veiligheidseisen – zoals 
de AVG van de EU en telkens flexibelere vormen van arbeidstijd-
indeling: met deze actuele ontwikkelingen kan een mechanisch 
sluitsysteem niet meer meekomen. Modern, veilig en flexibel 
sluiten functioneert tegenwoordig digitaal. Het best met  
een sluitsysteem van SimonsVoss. Overigens: mechanische  
sluitelementen kunnen overal moeiteloos en draadloos  
worden vervangen door digitale sluitsystemen. Ongeacht of  
dit nieuwbouw of een bestaand gebouw betreft, veel of weinig 
deuren, één gebouw of meerdere filialen.



// Meer controle en zekerheid

Zekerheid betekent bij SimonsVoss meer dan het direct kunnen 

blokkeren van een elektronische sleutel. Zekerheid betekent ook dat 

onze elektronische sleutels niet zonder toestemming gekopieerd 

kunnen worden. Dat u gevoelige sectoren met draadloze deurbe-

waking (DoorMonitoring) vanaf een centraal punt kunt controleren. 

Waarbij elke passage documenteerbaar is.

// Meer comfort

Eén elektronische sleutel voor elke toegang. Openen en sluiten van 

deuren met een druk op de knop – zo vormt de beveiliging van deu-

ren geen obstakel voor uw medewerkers. Bovendien hebt u altijd het 

complete overzicht wie op welk moment toegang had en kunt u  

toegangsrechten spontaan en flexibel wijzigen. Onbeperkte opties 

voor toegang dankzij een centraal, digitaal identificatiemedium.



// Made in Germany

Sinds we als pionier van de digitale sluittechniek zijn begonnen, 

produceren we alle componenten in onze eigen productievestiging 

in Duitsland. Kwaliteit Made in Germany betekent bij ons: lange 

levensduur en betrouwbaarheid van mechanische componenten, 

gebruik zonder storingen, en zeker niet op de laatste plaats: een 

laag energieverbruik.

//  Volledige zekerheid van uw investering

Het is sinds jaar en dag ons credo dat elk sluitsysteem van Simons-

Voss voordelig moet zijn en ook na talloze jaren nog probleemloos 

uit te breiden is met nieuwe software en componenten. Daarom 

zorgen wij bij al onze producten en systemen voor volledige com-

patibiliteit met oudere en met jongere versies. Bovendien zijn onze 

digitale sluit- en toegangscontrolesystemen compatibel met bijna 

alle gangbare tijdregistratie- en kassasystemen.



TYPISCH SIMONSVOSS

SimonsVoss, de pionier op het gebied van radiografisch geregelde,  

draadloze sluittechniek biedt systeemoplossingen met een breed 

productgamma voor de vakgebieden SOHO, middelgrote en grote 

bedrijven en publieke instellingen. SimonsVoss-sluitsystemen 

combineren intelligente funtionaliteit, hoge kwaliteit en bekroond 

design Made in Germany. Als innovatieve systeemaanbieder 

hecht SimonsVoss grote waarde aan schaalbare systemen, hoge 

beveiliging, betrouwbare componenten, sterke software en een-

voudige bediening. Hierdoor wordt SimonsVoss beschouwd als 

een technologisch marktleider op het gebied van digitale sluitsys-

temen. Moed voor vernieuwing, duurzaam denken en handelen, 

evenals een hoge waardering voor medewerkers en partners zijn 

het fundament van onze economische successen.  

SimonsVoss is een onderneming van de ALLEGION Group – een 

internationaal opererend netwerk op het gebied van beveiliging. 

Allegion is in ongeveer 130 landen over de hele wereld actief 

(www.allegion.com).
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SimonsVoss biedt met zijn productlijnen Systeem 3060,  

MobileKey en SmartIntego overkoepelende oplossingen

voor nieuwbouw of bestaande gebouwen.

 

Digitale sluittechniek is snel en flexibel uit te breiden – ongeacht 

of dit buitendeuren betreft, de toegang tot een serverruimte of de 

uiterst complexe verbinding van deuren, poorten en slagbomen 

tot een centraal regelbaar systeem.

Welke oplossing hebt u nodig? Informeer nu hoe  
SimonsVoss u kan ondersteunen.
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