easyApp – Slimme oplossing,
veelzijdig inzetbaar

easyApp

Of het nu gaat om huurders, eigenaren, beheerders
of ondernemers - met de easyApp laten toegangsautorisaties zich heel eenvoudig aanmaken, uitbreiden of
wissen.

Smartphone
in plaats van sleutel

> Geschikt voor tal van toepassingen:
> Woningbouw
> Een- en meergezinswoningen
> Vakantiewoningen
> Kleinhandel
> Arts- en advocaat-praktijkruimten
> Kleine bedrijven
> Publieke inrichtingen

> Smarthome-aansluiting in voorbereiding
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> Probleemloos uitpandig toepasbaar
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De voordelen in een oogopslag
Eenvoudige installatie

Gewoon rendabel

> Toegang tot uw ruimten zonder extra toegangssleutels

De elektronische cilinder van WILKA vervangt de bestaande mechanische profielcilinder in een handomdraai. Dankzij de eenvoudige installatie en de modulaire
cilinderconstructie kan de bestaande profielcilinder met
slechts een paar handgrepen worden vervangen.

Vervanging van een mechanisch sluitsysteem bij sleutelverlies kan al gauw in de papieren lopen, bovendien
kost het vervangen van de sleutels heel veel tijd en
moeite. WILKA easyApp-sluitsystemen zijn te allen tijde
voordelig uitbreidbaar met elektronische sleutels. Door
toepassing van bijzonder stroomzuinige componenten
levert de batterij maximaal een jaar lang stroom. Ook
extra sleutels of transponders zijn in vergelijking met
traditionele sleutels aanmerkelijk voordeliger.

> Voor smartphones (Android® en iOS®) met Blue
tooth®-interface
> Veilig en comfortabel beheer van de toegangsautorisatie van smartphones en Mifare®-transponders
> Toewijzing van individuele toegangsautorisaties voor
elke gebruiker mogelijk

> Geen ombouw van de deur noodzakelijk
> Geen bekabeling, geen boorwerk
> Eenvoudig om te bouwen, ook op veiligheidsdeuren
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easyApp –
de sleutel van vandaag

> Geen dure vervanging bij sleutelverlies

> Systeem te allen tijde uitbreidbaar
> Beheer van max. 250 gebruikers en 25 deuren

Gewoon veilig

> Gebeurtenisgeheugen voor max. 1.000
gebeurtenissen uitleesbaar

Sluitcilinder vervangen bij sleutelverlies?
Niet meer nodig! Want met de easyApp is volledige controle over alle toegangsautorisaties een feit en kan een
verloren sleutel snel uit het systeem worden verwijderd.
Dankzij batterijbedrijf is de werking van de sluitcilinder
ook bij stroomuitval volledig gewaarborgd.

> Cilindervrijgave instelbaar of Continu-open

iOS ®
&
Android

> Wissen van sleutels bij verlies of diefstal
®

> Ook bij stroomuitval volledig operationeel,
want batterijgevoed
> Sneller reageren bij personeelswijzigingen
> Gecodeerde Bluetooth-communicatie (AES-128)

> Voordelig extra sleutels integreren

Gewoon flexibel
De easyApp past zich flexibel aan de individuele
behoeften aan. Met slechts een paar klikken kunnen
autorisaties voor de cilinder worden toegewezen of
gewist. Bovendien kan worden bepaald, wie voor welke
deur een toegangsautorisatie krijgt.
> Eenvoudige programmering
> Flexibele aanpassing van autorisaties
> Flexibel uitbreidbaar
> Live-batterij-indicatie voor alle sluitcilinders binnen
reikwijdte op de smartphone

