
Intelligente toegangscontrole met 
smartphone voor thuiszorg

Makkelijker geholpen

Ga voor meer informatie over de functies en  

praktische toepassingen van CESeasy naar 

www.ces.eu

Neem voor persoonlijk advies contact  

op met uw leverancier:

Een sterk systeem

Motorcilinder 
De CESeasy motorcilinder 

werkt op gangbare batterijen 

en kan duizenden acties uit

voeren. De CESeasy motorcilinder 

biedt maximale veiligheid en is geschikt voor in

steeksloten en sleutelbediende meerpuntssluitingen. 

De deur hoeft niet aangepast te worden voor het 

installeren van deze motorcilinder. 

De CESeasy App 
De CESeasy App is beschik

baar als gratis download voor 

iOS en Android. Toevoegen 

van nieuwe sleutels is net zo 

eenvoudig als het openen van 

deuren. 

Draadloze afstandsbediening 
Alle CESeasydeuroplossingen kunnen worden bediend 

met een smartphone, maar ook met een optionele  

afstandsbediening met drie program

meerbare toetsen (bv. openen en 

sluiten). De afstandsbediening 

heeft een groot bereik.  

De dataoverdracht verloopt 

volgens de AES 128encryptie 

en is daardoor optimaal bevei

ligd tegen misbruik.

Heel easy meer weten?

CESnederland B.V.
Lage Brink 9

NL- 7317 BD Apeldoorn

Tel. +31 (0) 55-52 66 89-0

Fax +31 (0) 55-52 66 89-9

Mail infonl@ces.eu

www.ces.eu
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Makkelijker helpen

Wanneer zorg aan huis nodig is, moeten de thuiszorg

medewerkers de woning van de cliënt binnen kunnen 

gaan. Vaak vinden mensen het lastig om hen een 

sleutel te geven omdat die zoek zou kunnen raken en 

omdat er geen tijdbeperking ingesteld kan worden. 

Veel cliënten zijn echter niet in staat om zelf hun deur 

open te doen. Ook de thuiszorgorganisatie moet de 

sleutels goed kunnen beheren en veilig bewaren. De 

medewerkers moeten niet alleen alle sleutels op zak 

hebben van de woningen van hun cliënten; ze zijn ook 

verantwoordelijk voor al deze sleutels.

CESeasy maakt alles veel eenvoudiger  
en veiliger voor alle partijen. 

CESeasy:  
eenvoudig en veilig

Met CESeasy wordt de smartphone van de thuiszorg

medewerker de huissleutel. De CESeasymotorcilinder 

zorgt dat het slot ontgrendeld wordt.CESeasy biedt 

speciaal bij thuiszorg bijzondere voordelen:

• Comfortabele toegangsregeling met de app
• Geen kans op zoekgeraakte sleutel
• Permanente of tijdelijke sleutel 
• Eenvoudige montage
• Betrouwbare techniek
•  Elektronische veiligheid volgens de hoogste 

normen

Alle aandacht  
voor de patiënt

De thuiszorgorganisatie krijgt van de cliënt een digitale 

sleutel en de toestemming om die door te geven aan 

de medewerkers. De cliënt hoeft zich dan nergens 

meer om te bekommeren. De thuiszorgorganisatie kan 

de sleutel aan de betreffende medewerker geven.  

De cliënt kan de deur ook eenvoudig met een afstands

bediening openen.

De thuiszorgorganisatie neemt het beheer 
van de sleutel over, maar de cliënt behoudt de 
controle en kan de sleutel op ieder moment 
weer intrekken.


