ONZE HARDWARE
Smartphone registratie
Gezichtsherkenning
Vingerscanner
Kaartlezer
Codetableau
Digitale sloten
Kentekenregistratie

ONZE HARDWARE
EasySecure International is specialist op het gebied van toegangscontrole, tijdregistratie,
aanwezigheidsregistratie, projectregistratie en bezoekersregistratie.
Met onze oplossingen kunt u kiezen uit intelligente kaartlezers, vingerscans,
gezichtsherkenning, codetableaus, draadloze cilinders, kentekenregistratie en draadloze
deurbeslagen.

Registratie en toegang is mogelijk via de
volgende manieren:
•
•
•
•
•
•

Eigen smartphone
Kaart/tag
Vingerscanner
Gezichtsscanner
Code
Kentekenregistratie

Altijd een passende
oplossing

Contact met ons opnemen?
EasySecure International B.V.
Corkstraat 46
3047 AC Rotterdam
Tel: +31(0)85 01500 00
info@easysecure.com
www.easysecure.com

Alle hardware in deze
brochure is met elkaar te
koppelen. Op deze manier
heeft u altijd een perfecte
oplossing voor uw vraagstuk.

IN- & OUTDOOR
•
•

FLEXIBEL
•
•

VEILIG EN BETROUWBAAR
•
•
•
•
•

Toegangscontrole
Tijdregistratie
Aanwezigheidsregistratie
Bezoekersregistratie
Projectregistratie

Eenvoudig uit te breiden
Eenvoudig te integreren

IK09 - Vandalismebescherming
IP65 & IP67 - Stof en
waterbestendig

BIOENTRY P2
De BioEntry P2 maakt gebruik van de nieuwste biometrische technieken
en zorgt voor razendsnelle herkenning in een mooi design. Naast optimale
biometrische herkenning bevat deze scanner ook een multi-kaartlezer en
NFC mogelijkheden.

Toegang met:

Onze Suprema scanners zijn
voorzien van de nieuwste en
snelste vingerscan technologie.
Door de hoge nauwkeurigheid
herkent deze scanner de vingerafdruk binnen 1 seconden.
Onze
scanners
vertalen
vingerafdrukken
naar
een
algoritmische code die nergens
te traceren is. Deze unieke
template is nooit te herleiden
naar een afbeelding of een scan,
die wordt namelijk niet gemaakt.
De herkenning is uniek, persoonlijk
en veilig

Airfob Patch

De Suprema Airfob Patch is een apparaat dat makkelijk te bevestigen is aan
bestaande RF kaartlezers. Hierdoor worden bestaande lezers ook beschikbaar
voor Mobile Credentials en kan de smartphone als sleutel gebruikt worden.
•
•
•
•

Werkt zonder batterij
Gemakkelijk te installeren
Vertaald Bluetooth naar de RF kaartlezer
iOS & Android

Meer weten? Neem contact met ons op

BIOENTRY W2
De Suprema BioEntry W2 is een robuuste vingerscanner voor toegangscontrole met
de beste biometrische technologie. De W2 is geschikt voor binnen- en buitengebruik
(IP67). Zijn robuuste omhulsel is vandalismebestendig met een IK09 waardering.
De W2 beschikt over een vinger- en kaartlezer, waarbij tot 500.000 gebruikers
aangemeld kunnen worden.

Toegang met:

BIOLITE N2
De BioLite N2 beschikt over een vingerlezer, pincodetableau en
multikaartlezer en zorgt voor een accurate toegangscontrole. tijd- en
aanwezigheidsregistratie. De IP67 gewaardeerde water- en stofbescherming
zorgt ervoor dat deze overal te plaatsen is. Ook communiceert de
scanner met smartphones, zodat die ook gebruikt kan worden als kaart.
De N2 is ook beschikbaar zonder biometrie

Registratie met:

All-in-one solutions

Premium Design

Al onze tijdregistratie
oplossingen zijn multifunctioneel.
Alle terminals zijn geschikt voor
tijdregistratie, aanwezigheid en
toegangscontrole.

BIOSTATION L2
De Compacte BioStation L2 beschikt over een pincodetableau, vinger- en
kaartlezer. Tot aan 500.000 gebruikers kunnen worden opgeslagen in het
geheugen van de L2.

Registratie met:

BIOSTATION A2
De BioStation A2 is een premium design tijdregistratieterminal op basis van
vingerscan, kaart of codetableau in het touchscreen. Er kunnen tot 500.000
actieve gebruikers geregistreerd staan in deze tijdklok. Ook is er een variant
beschikbaar zonder biometrische registratie.

Registratie met:

BIOSTATION 2
De BioStation 2 is een tijdklok voor binnen- en buitengebruik (IP65).
Registratie met code, kaart en vingerscan is mogelijk. In het geheugen van
de BioStation 2 kunnen tot 500.000 actieve gebruikers geregistreerd staan.
Ook is er een variant beschikbaar zonder biometrische registratie.

Registratie met:

FACESTATION F2
Gezichtsherkenning voor buiten en binnen met een IP65 waardering!
Deze razendsnelle terminal is geschikt voor toegang, tijd en
aanwezigheid. Naast gezichtsherkenning is registratie met de mobiele
telefoon, kaart, code en vingerscan ook mogelijk.

Registratie met:

FACESTATION 2
De FaceStation 2 is een van de snelste en meest geavanceerde
gezichtsherkenning terminal ter wereld. Deze razendsnelle terminal
is geschikt voor toegang-, tijd- en aanwezigheidsregistratie. Naast
gezichtsherkenning kan er ook gebruik gemaakt worden van kaarten, code
en smartphone als registratie tool.

Registratie met:

FACELITE
De Suprema FaceLite is een zeer compacte terminal met optimale
herkenning. De FaceLite biedt ongeëvenaarde matching snelheid en
nauwkeurigheid. Door unieke technologie is er authentieke herkenning
mogelijk in dag en nacht situaties.

Registratie met:

Thermische Camera

De FaceStation 2 en FaceStation F2 zijn uit te breiden met een thermische camera
voor temperatuur, hygiëne en veiligheid. Gebruikers worden geïdentificeerd in
combinatie met hun lichaamstemperatuur.
•
•
•
•

Herkenning met mondkap
Bij hoge temperatuur géén toegang
Eenvoudig toe te voegen aan onze FaceStation 2 en Facestation F2
Contactloze oplossing voor veiligheid en hygiëne
Meer weten? Neem contact met ons op

XP2-GDPB

XP2-MDPB

XP2-GKDPB

XPASS 2
De moderne XPass 2 is naast zijn strakke uiterlijk ook
zeer geavanceerd in zijn technologie.

Mobiele kaart (NFC en BLE)

De XPass 2 is een multi-kaartlezer voor binnen- en
buitengebruik. De scanner is IP67 en IK08 gewaardeerd
waardoor de scanner vandalismebestendig is en geschikt
voor montage in alle klimaatomstandigheden.
Ook beschikt de scanner over BLE en NFC en is het
daardoor mogelijk om de mobiele telefoon te gebruiken
als toegangskaart.

IP67 - Stof- en Waterbestendig

De XPass 2 is beschikbaar in 3 modellen: voor montage
op een kozijn (MDPB), op een inbouwdoos met of zonder
codetableau (GKDPB & GKPB).

PoE - Power of Ethernet
IK08 - Vandalisme bestendig
Multi-kaartlezer

Toegang met:

WATERPROOF &
VANDALISME PROOF
IK08 & IP67 GEWAARDEERD

DIGITALE SLOTEN

DOM CILINDER

DOM GUARD

DOM LOQ

Breng
uw
bestaande
beveiligingssysteem
naar
het
volgende niveau met de DOM
draadloze cilinders. Met deze digitale
upgrade kunt u uw huidige systeem
uitbreiden met deuren en andere
toegangspunten
die
voorheen
niet konden worden beheerd.

De ENiQ Guard is het nieuwe
digitale deurbeslag van DOM. In
de Guard koppelen we design aan
duurzaamheid en veiligheid. Het
robuuste Guardbeslag is niet alleen
mooi, het heeft ook een lange
levensduur en is absoluut veilig. En:
de montage gaat in een handomdraai!

Met de DOM LoQ kunt u uw lockers
of kasten eenvoudig integreren in uw
EasySecure software. Met dezelfde
kaart of tag kunnen uw gebruikers
de deuren openen in het gebouw
en ook hun kastje openen om hun
waardevolle spullen in op te bergen.

Met
de
hoogste
veiligheidscertificeringen, zoals VDS,
SKG, IP, T90, voldoet deze cilinder aan
alle Europese EN-normen. Het Plug
& Play systeem biedt u flexibiliteit,
met een paar onderdelen die u altijd
direct de juiste pasvorm geeft. Met
10 verschillende uitvoeringen hebben
we een oplossing voor vrijwel iedere
deursituatie.

DOM HANGSLOT
Met de DOM is het mogelijk om een
digitaal hangslot toe te voegen in uw
EasySecure software. Met dezelfde
kaart of tag kunnen uw gebruikers
hangsloten plaatsen en open maken
waar nodig is.

Steeds meer instellingen en bedrijven kiezen voor digitaal toegangsbeheer. De twee
belangrijkste pluspunten: gebruikers openen en sluiten deuren comfortabel met een
tag, en als beheerder heb je de volledige
regie over de toegang binnen jouw locatie.

Het gebruik van technologie voor draadloze
sloten en van digitale sleutels als alternatief
voor fysieke sleutels, is de afgelopen jaren
wereldwijd sterk toegenomen. Digitale
sleutels zijn namelijk kostenefficiënt, en
daarbij bieden draadloze sloten inmiddels
dezelfde mogelijkheden die voorheen alleen
beschikbaar waren via bedrade deuren, tegen
veel lagere kosten.

•
•
•
•

Snelle implementatie
Geen bekabeling
Eenvoudig te plaatsen op elke deur
Geen schade na plaatsing

KENTEKEN REGISTRATIE
De kenteken registratie camera’s van Axis werken nauw
samen met onze EasySecure Software. Dit systeem
zorgt voor een geautomatiseerd toegangsysteem en
uitgangsmanagement voor voertuigen. Met een druk
op de knop registreert u een kenteken in de software
en bepaalt u waar en wanneer een voertuig naar binnen
mag.

Axis P1445-LE Camera
•
•
•
•
•

HDTV 1080 Kwaliteit
Inzoomen op afstand
Vandalisme waardering IK10
Werkt in tempratuur -40 tot 60
graden Celcius
2 MP bij 30 fps

Axis P3245-V Camera
•
•
•
•

HDTV 1080 Kwaliteit
Vandalisme waardering IK10
Werkt in tempratuur 0 tot 50
graden Celcius
2 MP bij 30 fps

Axis A1601 Netwerk Deur
Controller
•
•

Automatisch deuren openen
Integreerbaar met EasySecure
Software

Wilt u advies?

Ons salesteam staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en persoonlijk advies te geven.

Demo inplannen? Wij maken graag een afspraak

EasySecure International B.V.
+31(0)85 01500 00
Info@easysecure.com
www.easysecure.com

