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DOM Tapkey
Smartfon staje się kluczem

SMARTFON STAJE SIĘ KLUCZEM.

mechanizmy w połączeniu z innowa-

APLIKACJA TAPKEY ZAPEWNIA

Firma DOM i Tapkey oferują to co

cyjnymi elektronicznymi komponen-

ŁATWY, MOBILNY DOSTĘP

najlepsze z ich światów. Szeroki zakres

tami, powodują, że nasze produkty

Możesz stworzyć własny, mobilny

cyfrowych urządzeń zamykających

są godne zaufania i będą działały

system zamykania w przeciągu kilku

DOM Tapkey, pozwala na wirtualne

bezawaryjnie przez długi czas.

minut. Tylko 3 proste kroki: ściągnij

operowanie każdą sytuacją.

aplikację Tapkey poprzez Google lub
Tak jak nasze cyfrowe urządzenia,

Apple store, aktywuj swoje konto,

Oferujemy ogromny zakres cyfrowych

aplikacja Tapkey jest również prosta

połącz swój smartfon lub transponder

wkładek, klamek, kłódek i czytników

w użyciu. Aktywuje ona urządzenie

z cyfrową wkładką w np. drzwiach wej-

za pomocą których możecie aktywo-

DOM Tapkey poprzez NFC (Near Field

ściowych lub garażowych i zrobione!!

wać alarm lub otworzyć drzwi garażo-

Communication) w naszym smartfo-

W kilku krokach możesz autoryzować

we. Wierzymy, że każdy i wszystko

nie. Administrator może bezpiecznie

innych użytkowników aby mogli

co wartościowe powinno pozostać

autoryzować innych użytkowników,

otwierać i zamykać drzwi smartfonem

bezpieczne bez żadnych kompro-

poprzez wysoko zabezpieczony perso-

lub transponderem firmy DOM

misów. Dlatego wszystkie produkty

nalny identyfikator Tapkey lub Google

firmy DOM są wysoko zabezpieczone
szyframi. Dodatkowo, wysokiej jakości

JAK TO DZIAŁA?

&

drogą bezprzewodową

NFC

Transponder

Kompletny system
n

Zarządzaj autoryzacjami dostępu za

n

pomocą aplikacji
n

3 licencje użytkownika do jednego
urządzenia w cenie. Możesz miksować

n

licencje w swoim systemie, np. dwie
licencje mogą być przypisane do

n

n

Użyj Twojego obecnego konta Google

n

Otwarty system: możliwość użycia

(bez konieczności dodatkowych

aplikacji, Twojego smartfona oraz

rejestracji) lub konta Tapkey

transpondera na urządzeniach
innych producentów

Zaprogramuj DOM transponder
Twoim smartfonem

n

Otwarta platforma: użyj tego samego

DOM Tapkey wkładka to wszystko

smartfona, transpondera i aplikacji

pierwszego urządzenia, cztery licencje

czego potrzebujesz do instalacji (nie

do otwarcia Twojego domu, biura,

mogą być przypisane do drugiego

potrzeba żadnych innych urządzeń w

skrzynki pocztowej, garażu czy

urządzenia

pobliżu lub w drzwiach)

aktywacji systemu alarmowego

Otwarcie bez dostępu do Internetu

n

n

DOM transpondery jako dodatkowa
możliwość otwarcia drzwi

Proste tworzenie nowego konta
Google

n

Wysoko zabezpieczona komunikacja
poprzez użycie szyfrowania „end-toend”

DOM Tapkey
ŁATWY MOBILNY DOSTĘP

DOM Tapkey Transponder
Programowalny transponder jako klucz

DOM Tapkey Easy Mobile Access to

baterii i który z łatwością schowasz

dosłownie kilka sekund. Tapkey jest

nie tylko rozwiązanie dostępu dla

w kieszeni. Doskonały wybór dla tych,

otwartą platformą, więc możesz użyć

smartfonów z technologią NFC.

którzy preferują bardziej tradycyjny

tej samej aplikacji, smartfonu czy

Dodatkowo możesz użyć DOM

sposób otwierania drzwi. Zaprogra-

transpondera do otwarcia różnych

transponder, który nie potrzebuje

mowanie takiego transpondera zajmie

pomieszczeń w różnych budynkach

Korzyści NFC

NFC
Near Field Communication

n

Niskie zużycie energii dzięki technologii RFID

n

Większe bezpieczeństwo dzięki technologii „bliskiego kontaktu”

n

Szybszy odczyt

n

Wysoki standard kodowania dla najwyższego bezpieczeństwa

n

Każda autoryzacja dostępu widoczna na ekranie Twojego
smartfona

Użycie NFC – Near Field Communication –

DOM Tapkey Easy Mobile Access nie

ministratora. W przeciągu kilku sekund,

i krótki dystans pomiędzy Twoim

tylko daje natychmiastową autory-

telefon dla którego autoryzacja dostępu

smartonem i wkładką, zapewniają

zację ale zapewnia również „offline

została cofnięta, otrzyma informację.

że nikt nie może zhakować Twojego

ową” możliwość dostępu. Autoryzacja

Aby być pewnym, możesz transfero-

systemu. Technologia NFC w powiąza-

dostępu działa również bez dostępu do

wać usunięte konta lub transpondery

niu z niskim zużyciem baterii a także

internetu przez 7 dni. Prawo dostępu

bezpośrednio z telefonu do urządzenia

z wysoką jakością cyfrowych urządzeń

może zostać natychmiastowo cofnięte

zamykającego.

DOM, oferują Państwu wygodne, dłu-

po usunięciu konta lub DOM transpon-

goterminowe użytkowanie produktów.

dera z aplikacji Tapkey w telefonie ad-

À LICENCJONOWANIE APLIKACJI

Tapkey App
Ustaw autoryzację ograniczoną
czasowo

Korzyści aplikacji
n

kluczy
n

n

TAPKEY PRZYJACIELE&RODZINA
n

dzaj autoryzacjami dla smartfonów
innych użytkowników. Programuj trans-

Dodatkowe „mobilne klucze”

pondery za pomocą swojego smartfona.

uzyskasz, dodając kolejne Urzą-

Śledź 3 ostatnie logowania. Aktualizacja

dzenie DOM Tapkey (3 szt każdo-

oprogramowania wbudowanego w

razowo). Alternatywnie, możesz

urządzenie, bezpośrednio za pomocą

kupić dodatkowy klucz poprzez

smartfona.

aplikację Tapkey. Cenę znajdziesz
w aplikacji.

Takie same cechy jak w TAPKEY
PRZYJACIELE&RODZINA. Dodatkowo:
pełny podgląd rejestracji dostępu. Więcej
użytkowników administratorów. Licencja
do użytkowania Twojej aplikacji Tapkey
profesjonalnie na platformie takiej jak
„Airbnb”

Bezpieczne ściągnięcie aplikacji
Użycie wysoko zabezpieczonego
konta Google

Otwieranie jest zawsze darmowe. Zarzą-

SMART BUSINESS

Wirtualny, inteligentny, cyfrowy „pęk”

Prawa mobilnego dostępu, tracą
ważność po upływie zdefiniowanego
czasu bez dokonanej aktualizacji

n

Wysoki poziom zabezpieczenia Twojej
bazy online na najnowocześniejszych
serwerach zlokalizowanych w UE

n

Możliwość podglądu 3 ostatnich
zdarzeń

n

Jeśli Twoje urządzenie się zepsuje
lub zostanie skradzione, po prostu
dezaktywuj urządzenie lub ID w
Google albo Twoje konto na Tapkey
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DOM Tapkey
Rozpocznij Twoje nowe, wygodne życie z DOM Tapkey
Easy Mobile Access dla wszystkich
Twoich potrzeb bezpieczeństwa

Dom prywatny

DOM Tapkey Pro
cyfrowa wkładka z gałką

Garaż

Mały biznes

DOM Tapkey półwkładka do
bram garażowych

DOM Tapkey cyfrowa
klamka Guardian

Domki wakacyjne

DOM Tapkey Pro cyfrowa
wkładka z gałką cyfrową po
obu stronach

Bramy

DOM Tapkey
cyfrowa kłódka

DOM cyfrowa wkładka, klamka, czytnik
n

Nasze cyfrowe wkładki i klamki są

n

znane nie tylko z wysokiej jakości

n

materiałów ale również z wysokiego

n

poziomu bezpieczeństwa

n

DOM Tapkey wkładka spełnia zawsze
normy VdS BZ+, SKG***, IP 65 i T90

n

n

Rozwiązanie dla drzwi anty-

Rozwiązanie dla drzwi antypanicz-

n

Wkładka dostępna także jako

nych (DIN EN 179 i 1125)

okrągły profil Szwajcarski 22 mm

Wysoka jakość urządzeń

a także okrągły i owalny profil

Szeroki zakres produktów cyfrowych

Skandynawski. Klamka dostępna

dla prawie wszystkich typów drzwi

w opcji do drzwi zewnętrznych

12 różnych wariantów wkładek

i wewnętrznych a także opcja kłódki

cyfrowych (do różnych typów drzwi)

z cyfrową wkładką

pożarowych T30 (cyfrowa klamka),

n

Długa żywotność baterii

T90 (cyfrowa wkładka)

n

Łatwa wymiana baterii

„Tak jak używanie Facebook’a, wysyłanie
e-maili i zarządzanie kontem bankowym,
używam teraz urządzenia mobilnego przy
użyciu aplikacji Tapkey aby otwierać mój
dom”

DOM POLSKA SP. Z O.O.
ul. Krótka 7/9
www.dom-polska.pl

Ludzie i rzeczy wartościowe zasługują na to aby być chronione bez kompromisów. Wespół z pracownikami, ekspertami i ciągłym dążeniem do innowacyjność, rozwijamy rozwiązania dostępu najwyższej jakości.

Zastrzegamy sobie mozliwość technicznych zmian.

42-202 Częstochowa

09.2017

Twój profesjonalny doradca:

Grupa DOM Security została założona przez Pana Henri Morel w Paryżu. Działamy
w całej Europie poprzez więcej niż 20 jednostek sprzedażowo-serwisowych i
ponad 10 fabryk w różnych krajach Europy.

