KEYLESS WORLD
MOBILE KEY:
Цифрові рішення для
блокування для невеликих
комерційних підприємств з
розміром до 20 дверей
The finest in keyless security
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ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВОГО
ДИЗАЙНА
Блокування без ключів із захопленням комфорту та безпеки

Електронні дистанційні клавіші вже давно є стандартними функціями автомобілів.
Електронне відкриття та закриття до 20 дверей у комерційних підприємствах тепер
можливе завдяки MobileKey від SimonsVoss.
Запустити KEYLESS WORLD так просто: MobileKey замінює ваш механічний ключ
цифровим транспондером, клавіатурою PIN-коду або вашим смартфоном. Встановіть
цифрові блокуючі циліндри замість механічних. Не потрібно проводити кабелювання чи
свердління. Ви налаштуєте систему за допомогою безкоштовного веб-додатка, і ваша нова
система блокування вже готова до використання.
Це розумне, всеосяжне рішення підходить до 20 дверей і максимум 100 користувачів.
MobileKey гарантує максимальну зручність для користувачів, ефективність та корисність.

SimonsVoss встановив більше
одного мільйону блокуючих циліндрів.
Коли ви збираєтесь приєднатися до нас?

Що кажуть експерти GiT:
"Безумовно рекомендується"!
MobileKey виграв
"Премія безпеки GIT 2018".
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ОНЛАЙН УПРАВЛІННЯ
ДОСТУП
Сьогодні контроль доступу індивідуальний, інтуїтивний,
інноваційний

Чи хотіли б ви відстежити, хто приходить та виходить із вашої компанії? Використовуйте
персональний ПК, планшет або смартфон, готовий до Інтернету, для створення
персоналізованих планів блокування. Лише кілька кліків миші на нашому веб-додатку, і ви
можете вказати, коли відкривати і закривати двері. Далі дані передаються в цифрові дверні
циліндри. І ви це зробили.
Знову загубили ключі? Те, що відбувається мільйон разів за кожен рік, вже не повинно
бути проблемою. Якщо транспондер загублений, його можна просто відключити за кілька
секунд. Потім потрібно лише кілька хвилин, щоб встановити новий транспондер.

MOBILE KEY ПРОПОЗИЦІЇ
ДОБАВЛЕНО КОМФОРТ І ФУНКЦІЇ
// Графіки часу та реєстрація подій

Графіки часу дозволяють вам вирішувати, хто отримає доступ, де і коли.
Журнал подій показує, хто входив до кімнати і в який час.

// DoorMonitoring - найменша система моніторингу бездротових дверей у світі

Вбудовані датчики в циліндр відстежують стан дверей і фіксують кожну зміну стану.

Важлива інформація передається в режимі реального часу із зазначенням того, відкриті
чи закриті двері, мертвий болт повністю втягнутий або витягнутий, і якщо двері були
заблоковані один раз, або двічі заблоковані або були відкриті занадто довго.

// Повністю автоматичні сповіщення

Автоматичні сповіщення можна надсилати електронною поштою або як pushповідомлення до програми MobileKey, консультуючи про попередньо розроблені
події чи тривоги як частину системи управління подіями.

// Key4Friends

Тимчасові дозволи доступу, наприклад для постачальників послуг або для клієнтів та
гостей, можна надіслати електронною поштою в онлайн-версії MobileKey. Ваші
Key4Friends дійсні до 6 місяців і їх можна продовжувати так часто, як вам зручно.

Управління подіями в режимі реального часу та розширеними повідомленнями.
Управління системою в будь-який час з будь-якого місця завдяки додатку MobileKey.
Виберіть цифрове блокування та виберіть потужність для дії.
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ОБ'ЄДНАННЯ ПРОЕКТУ
ТА ФУНКЦІЇ
Ми вважаємо об’єкти, які ви бачите щодня
повинні бути як привабливими на вигляд, так і практичними
у функціонуванні.

Інноваційна технологія та сучасний стильний дизайн? Так, можна поєднати і те, і інше.
Видимі компоненти, такі як фурнітура або ручки, як в сучасній, так і в класичній
архітектурі будівель.
Це підтверджено міжнародними призами на дизайн, а також багатьма задоволеними
замовниками у різних варіантах будівництва.
//

Простий в монтажі, економічно вигідний

Фіксуючі циліндри встановлюються та замінюються без необхідності проводки.
Початкова установка або реконструкція ваших дверей, таким чином, завершується в
найближчий час без будь-якого буріння або спеціальних інструментів. Відповідні
електронні дверні циліндри можуть бути встановлені або реконструйовані за лічені
хвилини. Вони оснащені безліччю інтелектуальних функцій.
//

Безпека німецького виробництва

Наш високий рівень безпеки підтверджувався незалежними нейтральними
тестами. Хостинг SimonsVoss, перевірений веб-сервіс і шифрування в кінці.
Ідеал SimonsVoss, лідер ринку та технологій.
Дизайн, функції та безпека - все
зроблено в Німеччині

Краса в простоті
Манфред К.,
Архітектор та дизайнер
інтер'єрів
Пізніше можна переробити
MobileKey і вразити клієнтів своїм
красивим, позачасовим дизайном.
Систему неймовірно просто ввести
в експлуатацію. Керувати ним
можна без особливих труднощів за
допомогою безкоштовного вебдодатка.

Більше проблем через
втрачені ключі немає.
Доріс М.,
Власник магазину
Цифрова система блокування
забезпечує мені максимальний
комфорт та безпеку. Якщо я втратив
свій транспондер, я можу відключити
його зі свого смартфона, а потім
просто перепрограмувати новий.

ЗДАЙТЕ ВАШІ КЛЮЧІ
:: Зареєструйтесь безкоштовно за адресою www.simons-voss.com
:: Замініть механічні блокуючі циліндри цифровими - жодна електропроводка
не задіяна
:: Керуйте правами авторизації доступу в Інтернеті з будь-якого місця та в
будь-який час
:: Повністю цифровий - клавіатура, смартфон, транспондер або PIN-код
клавіатура.

заміна ключів
:: Ви знаєте, що відбувається вдома?
Моніторинг дверей буде інформувати вас
:: Key4Friends дозволяє спонтанно контролювати доступ до будівель
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ДЕКІЛЬКА КЛІКІВ ДЛЯ
ДОСТУПУ СИСТЕМИ
БЛОКУВАННЯ
02
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СТАНДАРТНА
ВЕРСІЯ

ОНЛАЙН
РОЗШИРЕННЯ
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// 01. Веб-додаток
MobileKey налаштовується та керується за допомогою веб-програми. Додаток може
працювати на будь-якому пристрої, готовому до Інтернету, такому як ПК, планшет,
комп’ютери Mac або смартфон. За допомогою декількох клацань ви можете
призначити авторизацію доступу конкретним користувачам за своїм бажанням. Це
дитяча гра і її можна змінити будь-коли.

// 02. SimonsVoss сервер
Дані з веб-програми передаються на перевірений сервер SimonsVoss, де вони
додаються як план блокування та повертаються назад у веб-додаток. Все
автоматично - вам не потрібно піднімати палець.

// 03. Стандартна версія
Пристрій програмування дозволяє передавати дані на ваші транспондери та
блокуючі компоненти. Тепер ваша система готова до роботи.

// 04. Необов’язково: оновлення в Інтернеті
В онлайн-версії ваші мережеві компоненти блокування з'єднуються безпосередньо з
сервером через SmartBridge. В результаті зміни системного обладнання та авторизації
будуть реалізовані майже в режимі реального часу. Повний контроль - будь-де в
будь-який час.

// 05. Бездротовий ключ як ідентифікаційний носій
Відкрийте без механічного ключа, використовуючи транспондер, клавіатуру PIN-коду
чи смарт-телефон (в Інтернеті) Ви перейдете на цифровий спосіб блокування.

// 06. Замикаючі компоненти
Натисніть кнопку, і ваша бездротова клавіша передає окремі збережені авторизації
цифровим циліндрам або спеціально розробленому реле. Потім двері та ворота
відкриються, якщо авторизація дійсна.

// Безпека німецького виробництва
Наш високий рівень безпеки підтверджувався незалежними нейтральними
тестами. Хостинг SimonsVoss, ревізований веб-сервіс і шифрування в кінці.
Ідеал SimonsVoss, лідер ринку та технологій
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ЗАМИКАЮЧІ КОМПОНЕНТИ
Всі циліндри MobileKey та SmartRelay пропонують широкий спектр інтелектуальних
функцій. Вони варіюються від контролю доступу з функцією реєстрації до 500 подій
доступу та налаштованих графіків часу. Вони визначають, хто отримує доступ через
кожен конкретний доступ у конкретний час.

//

Цифровий подвійний циліндр із поворотом пальців, MobileKey:

талант всебічного використання
Вільно обертається цифровий циліндр з подвійним поворотом, MobileKey, підходить
для внутрішнього та зовнішнього використання в стандартній моделі та оснащений
функцією «контроль доступу» для графіків часу та реєстрації доступу. За допомогою
вбудованих комірок кнопок ви можете відкривати та закривати двері до 300 000 разів.
Існують дверні балони з інтегрованою мережевою роботою для модернізації системи
замикання до онлайн-рішення.
// Інші конструкції та варіанти

:: Комфортна конструкція з керуванням кнопок: дозволяє відкривати двері
зсередини без транспондера.
:: Погодостійкий дизайн: для зовнішньої установки
:: Багатоточкова конструкція: для використання у дверях із багатоточковими
замками
:: Напівциліндр: в основному використовується у воротах, дверях та ключових
вимикачах
:: Дизайн DoorMonitoring: датчики контролюють, реєструють та передають стан
дверей у режимі реального часу. Ця функція вимагає використання SmartBridge для
інтеграції в онлайн-надбудову..
:: Інші конструкції: швейцарський круглий фасон або скандинавський овал

// Цифровий мобільний ключ SmartRelay: фахівець з гаражних дверей та

ролетів
Типовими сферами використання для наших електронних ключів є блокуючі пристрої без
циліндра, такі як дверні відкривачі, моторизовані замки, приводи гаражних дверей та інше
електричне обладнання та системи.
Існує дві версії: стандартна версія для поверхневого кріплення в білому корпусі та
наближена версія для встановлення в комутаційних коробках.
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОСІЙ
Цифрові дистанційні клавіші повністю замінюють ваші механічні клавіші:
Транспондери з живленням від акумулятора та клавіатури з PIN-кодом дозволяють
акредитованим користувачам згідно з правилами, визначеними індивідуально.

// MobileKey транспондер
Уживання транспондера - це взяти під контроль майбутнє:
Відкрийте свої двері по бездротовому з’єднанню - просто натисніть одну кнопку. Ви
можете відкривати і закривати двері до 400 000 разів лише за допомогою одного
акумулятора.

// Клавіатура PIN-код MobileKey
Ви не можете використовувати надзвичайно вишукану клавіатуру з PIN-кодом у приміщенні
чи на вулиці, не потребуючи проводки. Його навіть можна встановити на скло, якщо
потрібно. Ви можете відкрити свої двері, ввівши на клавіатурі 4- до 8-значний код, який ви
можете вільно вибрати та змінити в будь-який час.

// Мережевий дизайн для управління онлайн
Дизайн із інтегрованою мережевою функцією доступний для онлайн-керування PIN-код
клавіатурою. PIN-код можна змінити з віддалених місць практично в режимі реального часу.
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УПРАВЛІННЯ /
ПРОГРАММУВАННЯ
Безпека та просте керування надаються першочерговим завданням у веб-управлінні та
програмуванні MobileKey.

// Веб-додаток
Інтуїтивно зрозумілий веб-додаток для будь-якого пристрою, здатного підключитися до
Інтернету, наприклад ПК, Mac, планшетів та смартфонів. Веб-додаток можна використовувати
для генерації планів блокування з авторизацією доступу та зберігання їх на сервері SimonsVoss.
План блокування можна відображати та редагувати за допомогою будь-якого стандартного
браузера, незалежно від платформи. Інші переваги для користувача: відсутність трудомістких
резервних копій і завжди найсучасніші.

// Додатки MobileKey для iOS / Android
За допомогою програми MobileKey система управляється смартфоном.
Функції для щоденного використання включають моніторинг дверей, віддалене відкриття,
Key4Friends, перегляд списків доступу та отримання сповіщень.

// SmartBridge MobileKey
Онлайн-версія доступна у вигляді системного додатку, який з'єднує блокуючі компоненти
безпосередньо з перевіреним веб-сервером SimonsVoss через SmartBridge. Завдання
програмування витягуються через SmartBridge, а блокуючі пристрої програмуються
автоматично. Це виключає необхідність програмування за допомогою пристрою
програмування USB. Оновлення в Інтернеті забезпечує широкий спектр подальших
функцій, включаючи віддалене відкриття, надсилання Key4Friends або повідомлення,
коли двері відкриваються або спрацьовує сигналізація.

// Пристрій програмування USB MobileKey
За допомогою компактного пристрою програмування USB ви можете автоматично
передавати всі дані до компонентів блокування, зафіксованих у вашій системі MobileKey.
Для програмування компонентів необхідний комп'ютер на базі Windows, android або Mac (ПК, ноутбук,
нетбук або планшет) з USB-порту.
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БАГАТО ПЕРЕВАГ НАДАЮТЬ
КРАЩІ АРГУМЕНТИ

Найновіші віддалені ключі

Більше, ніж просто блокування

Звичайні ключі мали свій день у системі

Графіки часу визначають, хто отримує вхід

MobileKey. Відкрийте свої двері лише одним через кожен конкретний доступ у конкретний
транспондером, клавіатурою з PIN-кодом

час. Ви можете побачити на своєму ПК, хто

або зі свого смартфона.

входив до кімнати та в який час.

Більше проблем із-за втрачених ключів немає

Простий монтаж, легка модернізація

Якщо ви втратили свій транспондер, його

Механічний дверний циліндр просто

можна просто деактивувати та активувати

замінюється цифровим циліндром. Його

новий. Найкраще те, що більше не потрібно

можна встановити за лічені хвилини. Ні

міняти блокуючі пристрої.

проводки, ні свердління, ні бруду!

SimonsVoss встановив більше 1 мільйона
цифрових блокуючих циліндрів.
Коли ви збираєтесь приєднатися до нас?

Інтуїтивно зрозумілий веб-додаток та

Відмінна економічна

програмування

ефективність

Ви можете навчитися користуватися веб-

MobileKey® - недороге та надзвичайно

програмою лише за кілька хвилин, а

низьке обслуговування. Підходить для

потім конфігурувати все самостійно.

систем з 20 дверима і до 100 користувачів.

Повністю гнучка завдяки веб-управлінню.

Загальний пакет

Ви можете використовувати MobileKey з будь-

Ви можете замовити платні послуги вашого

яким пристроєм, готовим до Інтернету, з будь-

спеціалізованого дилера з вимірювання

якої точки світу для управління системою,

дверних циліндрів, встановлення,

додавання або деактивація користувачів, зміна

налаштування та управління вашим планом

авторизацій або запитів статусу дверей.

блокування, включаючи програмування.

Це SimonsVoss
SimonsVoss, піонер в технології дистанційного
керування, без кабельних блокувань, забезпечує
системні рішення з широким асортиментом продукції
для SOHO, середнього та великого бізнесу, а також
державних установ. Замикаючі системи SimonsVoss
поєднують в собі інтелектуальну функціональність,
високу якість та нагородний дизайн Made in Germany.
Як інноваційний постачальник систем, SimonsVoss
орієнтується на масштабовані системи, високу
безпеку, надійні компоненти, потужне програмне
забезпечення та просте управління. Таким чином, SimonsVoss вважається
технологічним лідером у цифрових системах блокування. Наш комерційний успіх
полягає в сміливості впроваджувати інновації, стійкому мисленні та діях та щирій
оцінці співробітників та партнерів. SimonsVoss - компанія групи ALLEGION,
глобально активна мережа в секторі безпеки. Allegion представлений приблизно в
130 країнах світу (www.allegion.com).
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