Compatibel met
iOS en Android
Smartphone

DOM Tapkey

Eenvoudige toegang met je smartphone

DOM Tapkey
EENVOUDIGE TOEGANG MET JE SMARTPHONE

DOM Tapkey met RFID, NFC & BLE
Beheer toegang met je smartphone

EENVOUDIGE TOEGANGSCONTROLE

DOM digitale sluitsystemen worden

DE TAPKEY APP BIEDT EENVOUDIGE

VOOR JE DEUREN

beveiligd door een unieke versleu-

MOBIELE TOEGANG

DOM en Tapkey bieden je het beste

teling. Robuuste en hoogwaardige

Binnen enkele minuten creëer je je

van twee werelden. Met de digitale

technieken in combinatie met innova-

eigen digitale sluitsysteem in drie een-

toegangscontrole producten van DOM

tieve elektronische componenten die

voudige stappen:Je download de Tap-

Tapkey is er voor elke deursituatie een

garant staan voor betrouwbaarheid,

key App in de Google Playstore of de

passende sluitoplossing.

veiligheid en een lange levensduur.

App Store. Je activeert je account en
voegt via NFC of BLE je digitale DOM

Het Tapkey-portfolio bestaat uit een

De Tapkey App is eenvoudig in het

Tapkey producten toe, bijvoorbeeld

brede selectie van digitale cilinders,

gebruik, net als de DOM Tapkey pro-

een digitale cilinder in de voordeur of

deurbeslag, hangsloten, wandlezers

ducten. Deze slimme producten voeg

garagedeur. Zo simpel is het!

en een lockerslot. Of je nu je gezin,

je via NFC (Near Field Communication)

kostbaarheden of je bedrijf wilt be-

of BLE (Bluetooth Low Energy) toe

Na het instellen van de digitale DOM

schermen, met jouw veiligheid nemen

aan jouw digitale sluitsysteem. Geef

Tapkey apparaten verleen je de toe-

wij geen enkel risico.

toegangsrechten aan smartphone-

gangsrechten aan gebruikers voor het

gebruikers die beschikken over een

openen en vergrendelen van deuren

beveiligde Google- of Apple-ID.

met de smartphone of tag.

PROGRAMMERING EN VOORDELEN

PROGRAMMERING

TOEGANG

BLE
&

smartphone

draadloos via internet

DOM

NFC

DOM

Tag

Tag

(druppel sleutel)

(druppel sleutel)

DOM Tapkey Voordelen
n

Beheer toegangsautorisaties via

n

Verleen toegangsrechten

n

de App en de Webportal.

n

n

	
Liever een tag? Geen probleem!

Extreem veilige communicatie dankzij end-to-end encryptie.

met of zonder internetverbinding.
n

	
Geef digitale toegangsleutels aan

DOM Tapkey bied tags in de vorm

smartphonebezitters. Open en

smartphonegebruikers via

van polsbandjes, tags of een cliptag

vergrendel deuren voor je woning,

het internet.

voor over de ‘‘traditionele’’ mecha-

werkplek, brievenbus, hotelkamer

nische sleutel.

of parkeergarage op één slimme ma-

Programmeer tags via NFC met je

nier met de smartphone.

	Kosteloos gebruik van de Tapkey
n

smartphonegebruikers.
	Meer dan 5 smartphonegebruikers?

Android of iOS smartphone.

n

Opslag capaciteit Tapkey tags: 12

DOM Tapkey cilinders, wandlezers,

individuele rechten of 12 groeps-

Dan kies je voor een pakket met het

deurbeslagen, lockersloten en hang-

rechten.

aantal gewenste smartphonegebrui-

sloten werken op zichzelf (auto

n

kers.
n

n

met een smartphone aan andere

App tot en met 5 verschillende

n

Open deuren met een smartphone

n

	
Creëer sluitgroepen voor maximaal

noom).

30 categorieën. Aan een apparaat

Er hoeven geen andere apparaten

is een onbeperkt aantal tags toe te

e-mailadres om je te registreren

in of op de deur te worden

voegen.

in de app en om je smartphone

geïnstalleerd.

Gebruik je Google-, Apple-ID of een

sleutels op te halen en te gebruiken.

n

n

Geef gebruikers onbegrensde of
tijdelijke toegangsrechten voor
bepaalde dagen en tijden.

DOM Tapkey
EENVOUDIGE MOBIELE TOEGANG

DOM

DOM Tapkey Tag
Programmeerbare sleutel
De slimme sleutel van DOM Tapkey is

Tapkey is een open app platform wat

of wanneer locaties van meer dan 12

niet alleen de toegangsoplossing voor

betekent dat de smartphone en/of

apparaten zijn voorzien kan deze in

smartphones. Je kunt ook de DOM

DOM Tapkey Tag tevens te gebruiken

een groep worden samengevoegd

Tapkey tags (druppel sleutel, pols-

is voor andere toepassingen, bijvoor-

(maximaal 30 apparaten per groep).

band, sticker, cliptag) gebruiken, die

beeld voor het openen van de voor-

Op de Tapkey Tag kunnen 12 groeps-

je eenvoudigweg aan je sleutelhanger

deur van je woning of kantoor, een

rechten worden opgeslagen. Afhanke-

bevestigt en zonder batterijen werken.

deelauto, toegang tot de parkeergara-

lijk van dag en tijd heeft de gebruiker

Dit is een uitstekend alternatief voor

ge, een hotelkamer of de brievenbus.

dezelfde toegangsautorisatie voor elke

wanneer je de voorkeur geeft aan een

Een Tag kan worden voorzien van 12

cilinder in een groep.

fysieke “traditionele” sleutel.

individuele rechten (dus maximaal 12

De beheerder programmeert via de

apparaten openen)

Voordelen van NFC &
Bluetooth Low Energy

NFC interface de DOM Tapkey Tag in
slechts enkele seconden.

NFC & BLE
Near Field Communication

BLE

n

Laag energieverbruik en snelle communicatie.

n

Hoge encryptiestandaards voor de beste beveiliging.

n

Eenvoudig onderhoud en programmeren van apparaten via
smartphone, incl. firmware-updates.

n

Gebruik je smartphone als sleutel.

De hoge encryptiestandaards tussen

internetverbinding, zoals bijvoorbeeld.

seerde smartphone. Een zogenaamde

je smartphone en de apparaten geeft

E, 3G, 4G, LTE of WLAN, nog 7 dagen in

blacklist met daarop alle ingetrokken

hackers geen kans om in je Tapkey

de smartphone geldig. Toegangsauto-

rechten voor transponders en smart-

systeem te komen. De onbekabelde

risaties voor de smartphonegebruiker

phones wordt naar het apparaat in de

DOM Tapkey apparaten hebben een

of de Tag zijn snel in te trekken via

desbetreffende deur gestuurd. Hierna

laag energieverbruik en geven een

de Tapkey App. In enkele seconden

krijgt de geblokkeerde tag of

lange levensduur en comfort door

zijn de ingetrokken of gewijzigde

smartphone geen toegang meer.

gebruik van hoogwaardige mechani-

toegangsrechten via de mobiele

sche onderdelen. DOM Tapkey geeft

verbinding verwerkt. Voor een directe

niet alleen een snelle toekenning van

blokkering van toegangsrechten is

de toegangsrechten maar blijft ook

het mogelijk om deze direct door te

functioneel in een dataloze “offline”

geven naar het apparaat vanaf je eigen

omgeving. De rechten blijven zonder

smartphone of elke andere geautori-

LICENTIES APP

Voordelen
van de app

Tapkey App
Licenties App

n

n

n

	
Digitale sleutel via de Tapkey App.
Eenvoudig en veilig downloadbaar.
	
Maakt gebruik van de ultraveilige
Google/Apple ID of het eigen
e-mailadres.

STANDAARD
n

	
Openen en sluiten van

n

vanaf verschillende apparaten

apparaten is altijd gratis.
n

	
Beheer van toegangsautorisaties 		
voor smartphonegebruikers.

n

	
Transponderbeheer via NFC met iOS
en Android NFC smartphones.

n

	
Weergave van de toegangshistorie
van de laatste 12 maanden.

n

	
Firmware upgraden via de
smartphone.

n

	
Je kunt volwaardige beheerders

	
Beheer je waardevolle eigendom

MEER DAN 5

tegelijk, zoals smartphones, tablets

SMARTPHONESLEUTELS

en de webportal.

Toepassing van meer smart-

n

geldigheid na bepaalde tijd

phonesleutels (in aantal

zonder update.

van: 10, 25, 50, 100, 150, 200,
250, of nog meer gebruikers)

n

	
Hoog beveiligingsniveau van je
online data door gebruik van de

kunnen tegen vergoeding via

modernste servers in de EU.

de In-App-Store of de Tapkey
App worden geactiveerd.

	
Smartphonesleutels verliezen hun

n

	
Weergave van de toegangsevents in
de laatste 12 maanden per appa-

(owner) of sub admins (administrator)

raat.

aanmaken.
n

	
Is je smartphone defect of gestolen?
Deactiveer deze smartphone of ID
dan simpel op een andere smartphone of via de Webportal.

n

De Tapkey App is
Android en iOS compatibel.

DOM Tapkey
EEENVOUDIGE MOBIELE TOEGANG

DOM Tapkey

Begin je nieuwe, eenvoudige en flexibele leven met
DOM Tapkey voor al je beveiligingswensen.

Flexplekken

Woonhuis / Vakantiehuisje

Kleine onderneming

Hekwerk

kluisje

Garage

Brievenbus

DOM Tapkey Pro

DOM Tapkey Guard

DOM Tapkey Pro

DOM Tapkey

DOM Tapkey

DOM Tapkey

DOM Tapkey Pro

Knopcilinder

Deurbeslag

Digitale knopcilinder 2-zijdig

Hangslot

LoQ

Wandlezer

Halve cilinder

gecontroleerd

DOM digitale cilinder, deurbeslag, meubelslot en wandlezer
n

	
Vertrouwde kwaliteit met

n

brandwerende deuren en nooduit-

beveiliging.

gangen (DIN EN 179 en 1125).

n

Batterij met lange levensduur.

n

n

Batterij eenvoudig vervangbaar.

n

n

	
Ook geschikt voor toepassing bij

hoogwaardige mechanische

	
Gecertifieerd en normconform:
bijv. de DOM Tapkey cilinder in
een Europrofiel: VdS BZ+,
SKG***, IP 65, T90...

Hoogwaardige kwaliteit.
	
Ruim assortiment met Tapkey
productoplossingen voor bijna elke
deursituatie.

n

	
Bekabelde wandlezer voor aansturing van geautomatiseerde deuren

n

	
Digitaal meubelslot voor kluisjes
of gereedschapskisten.

“ Ik gebruik mijn smartphone nu
niet alleen voor social media,
e-mail en online bankieren,
maar nu ook voor het openen
van mijn deuren.”

DOM HOBERG

Tiber 32-34

Av. Edison 27

2491 DH Den Haag

1300 Wavre

T +31 (0)70 - 319 30 06

T +32 (0)10 - 23 22 20

E info@dom-group.nl

E info@hoberg.be

www.dom-security.com/nl

www.dom-security.com/be

Wij geloven dat mensen en waardevolle goederen altijd veilig behoren te zijn.
Onze toegewijde medewerkers en experts streven onophoudelijk naar
het ontwikkelen van innovatieve sluit- en toegangscontroleoplossingen van
topkwaliteit.

Technische wijzigingen voorbehouden.

DOM NEDERLAND

IT no. MKTIFE298933/NL/05.21

Jouw deskundige beveiligingsadviseur:

www.dom-security.com

