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VPS SMARTDOOR
Innovatieve stalen beveiligingsdeur met bluetooth
vergrendelingssysteem
Effectief toegangsmanagement is essentieel als het gaat om het beheer van leegstaand vastgoed.
U wilt een efficiënte gang van zaken rondom uw pand: de juiste mensen dienen de locatie te kunnen
betreden zonder dat u in de weer bent met sleutels of veelvuldige pandbezoeken. Onze nieuwste
innovatie, de SmartDoor, creëert een effectieve toegangsmanagementoplossing die optimaal beveiligt,
ontzorgt en kosten bespaart.
VPS SmartDoor:
DE VOORDELEN
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Snel en eenvoudig te installeren en te
(ver)plaatsen
Nieuw ontworpen pianoscharniermechanisme
- Gebruiksvriendelijk: de deur is
eenvoudig te openen en te sluiten

DE GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE
VAN DE VPS SmartLock
l
l
l
l
l
l
l

l

Toegangsmanagement op afstand
- Geen tijdrovende pandbezoeken
- U kunt te allen tijde toegang verlenen
aan geautoriseerde bezoekers
- Geen risico op verlies van sleutels
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Maakt gebruik van bluetooth
Gebruiksvriendelijke mobiele app
Vergrendelen en ontgrendelen op afstand
Hoog encryptie niveau
Ingebouwd toegangsrapportagesysteem
Geen gedoe met sleutels
Werkt op (levenslange) batterij

U kunt precies zien wie het pand
betreedt en wanneer dit gebeurt
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KOSTENBESPARING
- Geen pandbezoeken om geautoriseerde
bezoekers toegang te verlenen
- U hoeft geen sleutelkluis aan te schaffen
- U hoeft geen sleutels te laten dupliceren
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DE DEUR
De VPS SmartDoor is een stalen deur van
hoogwaardige kwaliteit die een zeer hoge
mate van beveiliging biedt. De innovatieve deur
is in eigen huis ontwikkeld op basis van de
ervaringen die wij de afgelopen jaren hebben
opgedaan op het gebied van beveiliging
en toegangsmanagement van leegstaand
vastgoed. Het product zorgt voor optimale
bescherming van uw leegstaande pand, terwijl
aan (legitieme) bezoekers gemakkelijk toegang
verleend kan worden. De deur is op drie
punten vergrendeld en beschikt over degelijke
pianoscharnieren. Het plaatsen van de deur
veroorzaakt geen schade aan het pand.

HET SLOT
De ingebouwde bluetooth VPS SmartLock
zorgt voor vergrendeling en ontgrendeling van
de deur op afstand. Het toegangsmanagement
vindt plaats vanuit een app die beschikbaar is
op zowel Android als Apple mobiele telefoons.
Deze app maakt het mogelijk om legitieme
bezoekers toegang te verlenen tot het pand,
zonder dat u in de weer bent met sleutels of
zelf daadwerkelijk aanwezig hoeft te zijn. Ook
het managen van toegang, zoals autorisaties
toevoegen of intrekken, vindt eenvoudig plaats

vanuit de app. Deze methode zorgt voor een
hoge mate van efficiëntie, veiligheid, controle
en inzicht. U kunt immers precies zien
wie het pand betreden heeft en hoe lang
de bezoeker op locatie is geweest. Alle
toegangsmanagementinformatie rondom uw
vastgoed is beschikbaar via de app op uw
mobiele telefoon of vanaf een internetbrowser
met behulp van een beveiligde login.
De VPS SmartLock maakt maakt gebruik van
een hoog niveau van encryptie om de veiligheid
te garanderen en heeft strenge tests doorstaan,
zoals een warmte- en vriestest. Het product
bevat batterijen met een lange levensduur.
In het geval van nood kan de deur altijd van
binnenuit geopend worden – ook zonder mobiel
bereik – mits de app en de elektronische sleutel
gedownload zijn.

BESTICKERING
De VPS SmartDoor kan worden uitgerust
met hoogwaardige bestickering om de deur
optimaal aan te laten sluiten bij de omgeving.
Deze bestickering wordt aangebracht op de
buitenzijde van de VPS SmartDoor en bootst het
uiterlijk van een reguliere deur desgewenst na.
Op deze wijze is een representatieve uitstraling
gewaarborgd, wat van groot belang kan zijn als
het pand zich bijvoorbeeld in een woonwijk of
winkelgebied bevindt.

CONTACT
Bent u benieuwd wat de VPS SmartDoor voor
de beveiliging en het toegangsmanagement
van uw vastgoed kan betekenen? Neemt u dan
contact met ons op, wij staan u graag te woord.
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