Wie is er en wanneer? Hcontrol houdt u op de hoogte

De werking van het systeem

Iedereen kent het probleem: de kinderen, de schoonmaakster, de klusjesman
of een goede vriend staat voor de deur terwijl u er niet bent. Met het HControl
Toegangssysteem geen sleutels meer onder de vuilnisbak maar een cijfercode die
de betreffende persoon op de gewenste tijd toegang geeft. En u kunt op afstand
zien wie wanneer in het pand is.

Via een internetpagina van ons beheersysteem kunt u gebruikers toevoegen
en verwijderen, met toegangsdatum en tijd.
Bezoekers ontvangen per e-mail een
meercijferige code die ze kunnen gebruiken
om naar binnen te gaan.

Gebruikersvriendelijk, betrouwbaar en flexibel
Het unieke aan het HControl toegangssysteem is dat u iemand via e-mail of sms
toegang kunt verlenen tot uw (vakantie)huis, instelling of bedrijf. Het systeem
werkt met meercijferige toegangscodes, vergelijkbaar met die van uw pinpas. Als
een persoon de code intoetst en het pand binnengaat, krijgt u een e-mailbericht.
Via de persoongebonden code weet u precies wie op welk moment in uw pand
aanwezig is.
U kunt een onbeperkt aantal codes verstrekken en voor elke code een tijdlimiet
instellen. Op die manier maakt u uw pand op de gewenste tijden toegankelijk voor
de schoonmaakbeurt, voor de tijdelijke huurders van uw vakantiehuisje, voor de
verschillende gebruikers van uw bedrijfsruimte, etcetera.

De code wordt gelezen door de ontvanger
(access point). Bij een juiste code zal het
toetsenbordje groen oplichten.

De deur kan worden geopend.

U kunt de codes op elk gewenst moment via onze beheermodule (internet) toewijzen. Dus ook als er iemand onverwacht voor de deur staat kunt hem of haar
toegang verschaffen.

Bijkomende voordelen
•
•
•
•

Het bijgeleverde access point biedt de mogelijkheid voor draadloos internetten
U kunt dagelijks een update krijgen per email van alle gebeurtenissen.
Naast de pincodes kunt u ook gebruik maken van druppels (rfid tags)
Het systeem is eenvoudig te installeren. De gemiddelde installatie duurt 30 min.

Via e-mail wordt u op de hoogte gehouden
wie zich op welk tijdstip in uw pand bevindt.

De onderdelen van het systeem
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