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Klassiek probleem opgelost

Nog steeds worden de meeste huisdeuren geopend en
gesloten met een traditionele sleutel, de meest gangbare
manier om te zorgen dat de toegang tot de woning veilig
geregeld is. Echter de eisen die tegenwoordig gesteld
worden aan moderne sluitsystemen veranderen. Vooral als
de toegangsmogelijkheden individueel geregeld moeten
worden, of wanneer een zoekgeraakte sleutel geen
enkel risico mag vormen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
vakantiehuisjes of in situaties waarin thuiszorgpersoneel
binnen moet kunnen komen. Maar ook bij particuliere
woningen is er steeds meer behoefte aan comfortabele,
flexibele en eenvoudige toegangsoplossingen.

Dat is precies was CESeasy biedt: intelligente
toegangsverlening met de smartphone.

CESeasy: eenvoudig en veilig

Met CESeasy wordt je smartphone je huissleutel.
De CESeasy motorcilinder zorgt dat het slot ontgrendeld
wordt. Dat heeft veel voordelen:

• Comfortabel en gebruiksvriendelijk
• Deuren openen met smartphone of afstands
bediening
• Geen risico’s bij een zoekgeraakte sleutel
• Al dan niet in tijd begrensde sleutel
• Eenvoudige montage – geen aanpassingen
in de deur, geen aparte stroomtoevoer
• Inbraakwerendheid volgens de hoogste
normen (SKG®***)

Vakantiewoningen – ‘easy start’ van je vakantie

Verhuurders van vakantiewoningen moeten op allerlei
details letten. Bijvoorbeeld hoe de gasten in het huisje
of appartement binnenkomen. Telkens persoonlijk een
sleutel overhandigen kost tijd en is niet handig. Als
er een sleutel zoekraakt, betekent dat een kostenpost.
De toegangsmogelijkheden afstemmen op de huur
periode is met klassieke sleutelsystemen simpelweg
niet mogelijk.

CESeasy maakt het regelen van de toegang –
voor gasten en verhuurders – heel ontspannen.

Toegang voor de mooiste dagen van het jaar

De gast ontvangt een e-mail van de verhuurder met een
link naar zijn digitale huissleutel. Nadat de gast de gratis
CESeasy App op zijn smartphone heeft geïnstalleerd,
kan hij de sleutel gebruiken. Stipt aan het begin van de
vakantie wordt de sleutel geactiveerd en kan de gast de
deur openen met de CESeasy App. Als de vakantie voor
bij is, wordt de sleutel automatisch weer gedeactiveerd.

De verhuurder kan via www.myCESeasy.eu alle
toegangsmogelijkheden vastleggen en beheren.
Door bepaalde uitbreidingsfuncties kunnen
sleutels voor algemene deuren ook worden uit
gereikt aan meerdere gasten tegelijk.

Thuiszorg – makkelijker helpen

Als er zorg aan huis nodig is, moeten de thuiszorgmede
werkers 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 verantwoorde
lijk voor al deze sleutels.

CESeasy maakt alles veel eenvoudiger en veiliger
voor alle partijen.

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 afstandsbediening
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.

Particuliere woningen – welkom thuis

Vandaag de dag vragen veel woningbezitters zich af of er
geen moderne ’smarthome’ toegangsoplossing bestaat.
Een oplossing die heel eenvoudig te bedienen is en die
zorgt dat de veiligheid gewaarborgd blijft als er een
sleutel is zoekgeraakt. Een oplossing waarmee je ook op
afstand sleutels kunt uitreiken of intrekken.

CESeasy maakt dat mogelijk.

Thuis ook het gemak van CESeasy

Voor particuliere gebruikers is CESeasy ook eenvoudig in
gebruik: met een account op www.myCESeasy.eu kun je
alle toegangsrechten vastleggen, bekijken en beheren.
Standaard kunnen er 5 sleutels worden uitgegeven voor
één slot en eventueel kunnen er meer sleutels besteld
worden. Daarnaast geeft het programma informatie,
bijvoorbeeld over wie welke deuren geopend of gesloten
heeft, of wanneer een slot is geopend met een bepaalde
sleutel.

Een sterk systeem bestaat uit
slimme componenten
Draadloze afstandsbediening
Alle CESeasy-deuroplossingen kunnen worden bediend
met een smartphone, maar ook met een optionele
afstandsbediening met drie programmeerbare toetsen
(bv. openen en sluiten). De afstandsbediening heeft een
groot bereik. De data-overdracht verloopt volgens
de AES 128-encryptie en is daardoor optimaal beveiligd
tegen misbruik.

Motorcilinder
De CESeasy motorcilinder werkt op gangbare batterijen en kan
duizenden acties uitvoeren. De CESeasy motorcilinder biedt
maximale veiligheid en is geschikt voor insteeksloten en sleutel
bediende meerpuntssluitingen. De deur hoeft niet aangepast te
worden voor het installeren van deze motorcilinder.

CESeasy App Web-Account Funktionen
De CESeasy App is beschikbaar
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