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Toegangsorganisatie met uw smartphone

TOEGANGSORGANISATIE MET UW 

SMARTPHONE.

DOM en Tapkey bieden u het beste 

van twee werelden. Met het brede 

assortiment aan DOM Tapkey digitale 

toegangsoplossingen kunt u vrijwel 

iedere deursituatie het hoofd bieden.

Wij beschikken over een uitgebreid 

assortiment aan digitale cilinders, 

digitale deurbeslagen en digitale hang-

sloten om voor elke deursituatie een 

oplossing te bieden. Of u nu uw familie, 

waardevolle bezittingen of bedrijf wilt 

beschermen, wij sluiten geen compro-

missen als het gaat om uw veiligheid.

Alle DOM Tapkey producten zijn be-

veiligd door een uniek versleutelings-

systeem. Daarnaast hebben de sterke, 

hoogwaardige mechanische construc-

ties , gecombineerd met innovatieve 

elektronische componenten, zichzelf 

bewezen als betrouwbaar en hebben 

de producten een lange levensduur. 

De Tapkey app is gemakkelijk te 

gebruiken. U activeert een DOM Tapkey 

apparaat via een smartphone met de 

NFC (Near Field Communication) inter-

face of BLE (Bluetooth Low Energy). De 

administrator kan andere gebruikers 

veilig autoriseren via een versleutelde 

Tapkey ID of Google ID.

DE TAPKEY APP VERSCHAFT  

GEMAKKELIJKE MOBIELE TOEGANG.

U kunt binnen enkele minuten uw 

eigen digitale sluitsysteem aanma-

ken. Er zijn drie eenvoudige stappen: 

download de Tapkey app via de Google 

Playstore of de App store, activeer uw 

account, verbind uw DOM product, 

zoals een digitale cilinder, compatibel 

met NFC of BLE en klaar is Kees! In 

slechts enkele stappen kunt u gebrui-

kers machtigen om een deur te openen 

of te sluiten of om Tapkey tags te pro-

grammeren (alleen Android via NFC).



HOE TE GEBRUIKEN

n Gebruik uw bestaande Google ID 

 (geen extra registratie nodig voor 

 Android toestellen) of Tapkey ID met 

 individueel mailadres
n Gemakkelijk aanmaken van een 

 nieuw Google ID- of Tapkey  

 ID-account
n Open zonder internettoegang
n Aanvullend gebruik van een DOM 

 Tapkey hardware tags
n Programmeer uw tag met uw 

 Android-smartphone en een  

 compatibele NFC-interface
n DOM Tapkey producten werken 

 onafhankelijk, er hoeven geen 

 andere apparaten in of op de deur 

 geïnstalleerd te worden
n Voor Android (≥ 4.4) of iOS (≥ 9) 

 smartphones
n Extreem veilige communicatie door 

 end-to-end versleuteling
n Open platform: gebruik dezelfde 

 smartphone en app om uw woning, 

 kantoor, postbus, auto (car sharing), 

 hotelkamer, parkeerplaats te  

 openen of uw alarmsysteem te 

 activeren
n Open systeem: gebruik de app en 

 uw smartphone voor digitale sloten 

 van verschillende fabrikanten

DOM Tapkey systeem

n Beheer toegangsautorisaties voor  

 toegang via de app
n Tapkey smartphone sleutels – 

 Verleen toegangsautorisaties  

 met een smartphone draadloos 

 via 3G / 4G/ LTE / WiFi
n Ongeacht het aantal cilinders 

 kunnen tot 5 smartphone-gebrui- 

 kers gratis in het systeem worden 

 geactiveerd. Elke smartphone- 

 gebruiker kan toegang krijgen tot 

 alle sloten in het systeem.
n Voor meer dan 5 gebruikers bieden 

 wij pakketprijzen aan. Het aantal 

 transponders is in de gratis versie 

 onbeperkt.

PROGRAMMEREN
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Near Field Communication 
& Bluetooth Low Energy

maar ook “Offline” gebruik ervan. De 

verstuurde toegangsrechten blijven 

zonder internetverbinding gedurende 

7 dagen in de smartphone aanwezig. 

Bovendien kunnen de toegangsrechten 

ook snel worden ingetrokken door het 

verwijderen van de ID van de smartp-

honegebruiker of de tag in de Tapkey 

App. Binnen enkele seconden ontvangt 

de smartphone waarvan de toegangs-

rechten zijn ingetrokken de nieuwe 

Dankzij de hoge encryptiestandaar-

den tussen uw tag en het slot hebben 

indringers vrijwel geen kans als ze 

uw systeem proberen te hacken. De 

gebruikte technologieën met het 

betrouwbare, lage batterijverbruik 

in combinatie met de hoogwaardige 

producten van DOM zorgen voor een 

comfortabel en langdurig gebruik. DOM 

Tapkey zorgt niet alleen voor een snelle 

verdeling van de toegangsrechten, 

informatie via de mobiele verbinding. 

Voor extra beveiliging kunt u de gege-

vens van de ingetrokken toegangsrech-

ten direct vanaf uw smartphone of een 

andere geautoriseerde smartphone 

aan het DOM slot doorgeven. Hiervoor 

wordt een zogenaamde zwarte lijst met 

alle ingetrokken transponders en ID-au-

torisaties aan de deur doorgegeven.

DOM Tapkey tag
Programmeerbare sleutel

ven aan een meer traditionele manier 

van toegang krijgen. De beheerder pro-

grammeert de DOM Tapkey transpon-

der binnen enkele seconden met een 

Android smartphone via de NFC inter-

face. Tapkey is een open app-platform, 

dus u kunt dezelfde app, smartphone 

DOM Tapkey is niet alleen maar een 

toegangsoplossing voor smartphones. 

U kunt ook de DOM Tapkey tag gebrui-

ken, die gemakkelijk aan uw sleutel-

bos kan worden bevestigd en geen 

batterij nodig heeft. Een uitstekende 

keus voor mensen die de voorkeur ge-

en DOM Tapkey tag gebruiken voor 

andere Tapkey toepassingen, zoals 

het openen van uw gedeelde voertuig, 

parkeerplek, hotelkamer of locker. De 

DOM Tapkey Tag is ook verkrijgbaar als 

sticker tag om op uw smartphone te 

plakken.

Voordelen van   
NFC & BLE
n Laag energieverbruik dankzij RFID NFC / BLE
n Snelle communicatie
n Hoge encryptiestandaarden voor de beste beveiliging
n Toegangsbevoegdheden zichtbaar op de smartphone



Voordelen van de 
app

n Virtuele, persoonlijke sleutelring
n Eenvoudige en veilige download
n Gebruik van zeer veilig Google ID  

 of Tapkey ID
n Gebruik dezelfde ID tegelijk op 

 meerdere smartphones en tablets 
n Mobiele toegangsrechten verliezen 

 hun geldigheid na een bepaalde tijd 

 zonder update 
n Hoog beveiligingsniveau van uw 

 online gegevens door gebruik van 

 de modernste server in de EU
n Bekijk de laatste drie gebeurtenissen
n Als uw apparaat is gecrasht of 

 gestolen, deactiveer dan gewoon 

 het apparaat of de ID op Google of 

 uw Tapkey-account
n De Tapkey App kan gebruikt worden 

 op zowel Android ≥ 4.4 als iOS ≥ 9 

 apparaten.

Tapkey App
De smartphone is de sleutel.

WAT KUNT U ALLEMAAL 

MET DE APP?

Openen en sluiten van de DOM 

producten is altijd gratis. Beheer 

van toegangsautorisaties van 

5 geautoriseerde smartphone 

gebruikers voor uw gehele systeem 

zonder extra kosten. Voor meer 

smartphone gebruikers rekenen 

wij een meerprijs, bekijk voor de 

actuele prijzen onze website. Be-

heer van tags via een compatibele 

NFC-smartphone. Firmware-upgra-

de van de apparaten direct via de 

smartphone. Volledig overzicht van 

alle toegangsgebeurtenissen van 

de laatste 12 maanden. Meerdere 

beheerders kunnen worden aange-

maakt. Altijd inzicht in batterijsta-

tus van uw producten.

TAPKEY APP
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EASY MOBILE ACCESS

Start uw nieuwe, gemakkelijke, flexibele leven met DOM Tapkey
Gemakkelijke mobiele toegang voor al uw beveiligingswensen

n Oplossing voor brandwerende  

 deuren T30 (digitaal deurbeslag)  

 tot T90 (digitale cilinder) 
n Oplossing voor nood- en paniek- 

 deuren (DIN EN 179 en 1125)
n Hoge kwaliteit
n Een breed assortiment aan digitale 

 hardwareproducten voor vrijwel 

 iedere deursituatie

n 13 varianten digitale cilinders (voor 

 verschillende soorten deuren)
n Digitale cilinders ook leverbaar 

 als Zwitsers 22mm rondprofiel en 

 Scandinavisch rond en ovaalprofiel; 

 digitale handgrepen in varianten 

 voor binnenshuis en buitenshuis; 

 digitale hangsloten

DOM digitale cilinder en deurbeslag 

n Vertrouwd hoog niveau van mecha- 

 nische beveiliging van onze digitale 

 cilinders en deurbeslagen 
n Lange levensduur batterij
n Gemakkelijk vervangen van de 

 batterij
n De DOM Tapkey cilinder in euro- 

 profiel is altijd voorzien van 

 SKG3, IP65 en T90

DOM Tapkey Pro
knopcilinder

DOM Tapkey Pro  
halve knopcilinder

DOM Tapkey Guardian  
deurbeslag

DOM Tapkey Pro  
knopcilinder

DOM Tapkey
hangslot

Privéwoning Garage Privébedrijf Vakantiewoning Poort



“Naast Facebook, e-mail en het beheren 
van mijn account, maak ik nu ook gebruik 
van mijn mobiele telefoon om mijn huis te 
openen via de Tapkey app.”
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DOM NEDERLAND

Tiber 32 - 34

2491 DH Den Haag

T +31 (0) 70 31 93 006

E info@dom-group.nl

Uw deskundige veiligheidsadviseur

HOBERG NV

Av. Edison 27

B - 1300 Wavre

T +32 (0)10 - 23 22 20

E info@hoberg.be

WWW.DOM-SECURITY.COM


