
Beheer jouw
digitale sluitsysteem mobiel 

ENiQ® App



ENiQ® App
Beheer en programmeer jouw
digitale sleutelsysteem met je 
Android smartphone.

Computers, servers en software zijn 

niet langer nodig voor een volledig  

beheer en inzicht in je ENiQ® digita-

le sluitsysteem: gebruik gewoon je 

Android smartphone! De ENiQ® App is 

ontwikkeld voor gebruiksvriendelijk-

heid en snelheid, daar bovenop biedt 

de app een scala aan geavanceerde 

functies. 

Met de ENiQ® App heb je niet alleen 

toegang tot alle ENiQ-apparaten en 

-transponders, maar je beheert ze ook.

Dankzij de gebruiksvriendelijke en 

overzichtelijke interface houd je altijd 

volledig overzicht over je digitale 

sluitsysteem.
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Voordelen
n  NFC (Near Field Communication)  

& BLE (Bluetooth Low Energy) 

voor het programmeren van ENiQ® 

toegangscontrole-apparaten en 

transponders

n  EEN OPLOSSING VOOR VRIJWEL 

ELKE DEUR SITUATIE - Beheer alle 

digitale cilinders, deurbeslagen, 

meubelsloten en wandlezers met de 

ENiQ® App

n Beheer tot 100 deuren en 

 500 gebruikers (transponders)

n  LOKALE TOEPASSING- alle data 

wordt opgeslagen op je smartphone

n  INDIVIDUELE TOEGANGS- 

AUTORISATIES - wijs eenmalige of 

permanente toegangsrechten  

toe op datum, weekdag en tijd

n      WEEKROOSTER - Tot 4 verschillen-

de tijdintervallen per weekdag en 

weekrooster. Maak tot 15 individuele 

weekplanningen aan volgens welke 

je medewerkers toegang moet  

worden verleend

n  SPECIALE TOEGANGSCONTROLE-

FUNCTIES - Met de permanent-open  

functie geef je personen toegang, 

zonder dat ze een transponder 

nodig hebben

n  MULTI-USERMODUS - Geef je bezoe-

kers de mogelijkheid om een kluisje 

te reserveren, zodat hun spullen 

veilig zijn tijdens hun verblijf (b.v. 

voor zwembaden, sportscholen  

en recreatieparken)

n  BACK-UPFUNCTIE - Maak een 

back-up van de data in je app 

en draag het over naar een pc of 

laptop. Bij verlies of vervanging 

van een smartphone draag je 

deze data eenvoudig over naar je 

nieuwe smartphone

n  VERLIES VAN SMARTPHONE -  

Bij verlies van je smartphone, kun 

je deze eenvoudigweg blokkeren 

door het opheffen van het Google 

ID behorend bij deze smartphone. 



smartphone: Download hem simpel-

weg in de Playstore! Hierna ben je 

klaar voor het toevoegen van je ENiQ 

toegangsapparaten en transponders 

aan de app. De ENiQ® App communi-

ceert met toegangsapparaten via NFC 

of Bluetooth Low Energy (BLE) via een 

Het is dé oplossing voor kleine en mid-

delgrote ondernemingen met maxi-

maal 100 deuren en 500 gebruikers. 

Het installeren van de ENiQ® App is net 

zo eenvoudig als de installatie van elke 

andere app op je Android 

radioverbinding. Je kunt verschillende 

scenario's ontwerpen en gebruikers 

autorisaties verlenen. Ook kun je 

tijdelijke toegangsrechten instellen die 

automatisch verlopen, bijvoorbeeld 

voor jouw gasten.

De ENiQ® App in gebruik
De ENiQ® App geeft je het volledige beheer  
en inzicht in je digitale sluitsysteem, zonder dat 
apparaten zijn aangesloten op een pc of netwerk.



Je kunt verschillende scenario’s 

ontwerpen en gebruikers autorisa-

ties verlenen. Ook kun je tijdelijke 

toegangsrechten instellen die auto-

matisch verlopen, bijvoorbeeld voor 

tijdelijke werknemers. Elke wijziging 

in de toegangsautorisaties in je app 

wordt overgebracht naar de toegangs-

apparaten (Data on Device, DoD) of 

geprogrammeerd in de transponder 

(Data on Card, DoC).

De toegangsapparaten kunnen 

worden geprogrammeerd via de 

NFC-interface, die zich meestal aan 

de achterzijde van je smartphone 

bevindt of met Bluetooth Low Energy 

(BLE) via een radioverbinding. Om een 

transponder te programmeren, houd 

je hem dicht bij de NFC-antenne van 

de smartphone, zodat de app deze 

kan uitlezen en beschrijven. Je kunt 

zelf kiezen of je de apparaten dan wel 

de transponders programmeert om je 

systeem op de meest efficiënte manier 

te beheren. Je kunt eenvoudig en op 

elk gewenst moment de beheerme-

thode wijzigen in de instellingen van 

de app. 

Tegelijkertijd worden alle gebeurtenis-

sen die in de toegangsapparaten zijn 

opgeslagen direct gedeeld met je app. 

Hiermee heb je de volledige controle 

over en inzicht in je gehele  

ENiQ® digitale sluitsysteem letterlijk in 

de hand.

Verliest een gebruiker zijn/haar  

transponder, dan blokkeer je die  

eenvoudig in de app en vervangt  

deze door een nieuwe. 

 

Verander elke deur in een digitaal toegangspunt, zonder enige bekabeling.
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Jij bepaalt volledig wie 

waartoe en wanneer 

toegang heeft.

Maak tijdelijke 

transponders voor 

gebruikers aan.

Net zo eenvoudig als elke andere app.

Door de toegangsapparaten te pro-

grammeren, breng je de informatie 

van de geblokkeerde transponder over 

naar de apparaten, die deze nu zullen 

blokkeren. De app vertelt je precies 

welke apparaten je moet programme-

ren. 

Het enige wat je nodig hebt 

is een Android smartphone.

n MKB

n Maximaal 100 toegangspunten

n Maximaal 500 gebruikers

n App

n Geen netwerk benodigd

ENiQ® App
in het kort



FLEXIBILITEIT

Je hoeft geen expert te zijn om bij 

wijziging in je digitale sluitsysteem, 

nieuwe digitale sleutels aan te maken 

of bestaande mechanische sleutels 

te beheren: Je kunt eenvoudig zoveel 

nieuwe transponders aanmaken als je 

wilt of naar behoefte nieuwe appara-

ten toevoegen. Ook hoeven er bij een 

verloren sleutel niet langer sloten te 

worden vervangen: Na enkele pro-

grammering, is je systeem weer veilig.

Bij beveiligingssystemen heb je de 

keuze uit een digitale toegangscon-

trole of mechanische oplossingen. 

Waarom zou je dan kiezen voor een 

digitaal beveiligingssysteem?  

In vergelijking met mechanische  

systemen hebben digitale 

toegangscontrole-oplossingen drie 

belangrijke voordelen:

CONTROLE

Je digitale ENiQ® toegangsapparaten 

verzamelen en delen allerlei soorten 

data, hierdoor heb je meer inzicht in je 

organisatie en veel meer controle over 

je digitale sluitsysteem.

BEDIENINGSGEMAK

Elke oplossing in je ENiQ®-sluitsys-

teem is zo gebruikersvriendelijk mo-

gelijk ontworpen, inclusief een simpel 

installatieproces van de app voor het 

gebruik van alle functies. Je hoeft dus 

geen expert te zijn.

Digitale oplossingen
Drie grote voordelen van digitale oplossingen.

Data on Device: Programmeer de 

toegangsrechten in de toegangsappa-

raten, die het identificatiekenmerk in 

de transponder uitlezen en de  

autorisaties in het geheugen van het 

apparaat verifiëren. 

Data on Card: De toegangsrechten 

worden met de smartphone in 

het geheugen van de transponder 

geschreven. De toegangsapparaten 

lezen het identificatiekenmerk en de 

toegangsrechten in het geheugen 

van de transponder uit. 

Programmeermethode ENiQ® App

BLE
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digitale sluitsysteem. Je hebt altijd 

overzicht over uitgegeven sleutels.

3.  VOOR BEHEERDERS  

Jij bepaalt volledig wie waartoe,  

wanneer en gedurende welke  

periode toegang heeft.

4.  VOOR GEBRUIKERS  

Gebruikers krijgen toegang tot 

alle noodzakelijke plaatsen in je 

gebouw, snel en kostenefficiënt.  

Dit resulteert in een gevoel van 

veiligheid, zonder beperking van  

de bewegingsvrijheid.

1.  INSTALLATIE 

Voor de meeste producten zijn  

kabels niet nodig..

2.  SOFTWARE  

Een eenvoudig te installeren app die 

je volledige controle geeft over jouw 

ENiQ® App in een notendop

Digitale oplossingen NFC/BLENFC/BLE

  DATA ON DEVICE (DOD)   DATA ON CARD (DOC)
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Jouw deskundige beveiligingsadviseur:

DOM ENiQ® biedt verschillende 

manieren voor het beheren van je 

beveiligingssysteem, hierdoor is 

er altijd een beveiligingsoplossing 

die jouw organisatie past. Hoe je 

je systeem ook wilt beheren en 

organiseren, het ENiQ® digitale 

sluitsysteem lost het voor je op.

Een naadloos sluitsysteem 
van oplossingen
Beveiliging op maat 
voor jouw situatie.

DOM NEDERLAND

Tiber 32-34

2491 DH Den Haag

Nederland

T +31 (0)70 - 319 30 06

E info@dom-group.nl

DOM HOBERG

Av. Edison 27

B - 1300 Wavre

België

T +32 (0)10 - 23 22 20

E info@hoberg.be

DOM SECURITY - EXPORT DEPARTMENT

DOM-METALUX S.A.S.

47 bis Rue Jeanne d’Arc

52115 SAINT-DIZIER cedex 

France

T +33 (0)3 - 25 05 86 30

F +33 (0)3 - 25 56 62 61

E INFO@DOM-GROUP.NL

WWW.DOM-SECURITY.COM


