Emka Safarm Beveiligingen | BlueChip Timeline

Toegangsbeheer
met het unieke BlueChip
Amsterdam, 08:51 uur: Door de hoofdingang van het
15 verdiepingen tellende appartementengebouw stromen tientallen mensen naar binnen. In de loop van de
dag passeren hier ruim 300 personen. Bewoners, bezoekers, leveranciers, dienstverleners. Maar sommige
ruimten zijn niet voor iedereen toegankelijk, en zeker
niet continu. Wie bewaart dan nog het overzicht? Het
antwoord is simpel. EMKA Safarm toegangsbeheer,
met het unieke BlueChip TimeLine-systeem.
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EMKA Safarm toegangsbeheer presenteert:

Het unieke BlueChip
Time-line systeem.

Techniek met perspectief
Nooit eerder was beheren en toekennen van toegangsautorisaties
zo efficiënt en flexibel als met de BlueChip-technologie van EMKA
Safarm Beveiligingen. Met dit systeem worden de verschillende
componenten als vanouds met gewone sleutels bediend – maar wel
op de meest flexibele en gecontroleerde manier. De introductie van
intelligent beheer.
BlueChip biedt ook voor de toekomst ruime organisatorische vrijheid.
Of het daarbij nu gaat om sluitsystemen, intelligente deurkrukken of
bekabelde toegangscontrole.
Emka Safarm Beveiligingen levert voor ieder object, ongeacht de
grootte, het ideale systeem. Van stand-alone configuraties tot en
met bekabelde netwerksystemen.

Eenvoud is troef!
BlueChip-cilinders worden net als een traditioneel sluitsysteem
bediend. En passen evenals gewone profielcilinders in elk DINinsteekslot. BlueChip-cilinders zijn SKG gekeurd en met elk gangbaar
type deurbeslag te combineren. Dat bespaart niet alleen veel tijd, het
ziet er ook nog eens goed uit. En wat als er een sleutel kwijt raakt?
U behoudt de controle, omdat de vermiste sleutel zijn autorisatie(s)
verliest en daardoor waardeloos wordt. Dat is goed voor uw zenuwen
en uw portemonnee.
Maximaal comfort, minimale moeite
Bij aanschaf van een elektronisch toegangbeheersysteem stond de
gebruiker tot dusver voor de keus: een offline of online systeem?
Offline systemen vergen geen uitgebreide bekabeling, maar de toegangsautorisaties kunnen alleen ter plekke worden gewijzigd. Online
systemen bieden het comfort van centrale besturing en controle, het
installeren is echter gecompliceerd en tijdrovend. BlueChip TimeLine
combineert de voordelen van beide oplossingen in één systeem.
De nieuwe sleutelervaring
BlueChip TimeLine combineert de voordelen van online en offline oplossingen. Vanuit de TimeLine-lezer kan de toegangsautorisatie voor
alle deuren en sleutels net zo snel veranderd worden als bij online
systemen, maar zonder storingsgevoelige draadloze verbinding. De
centrale besturing spaart veel loopwerk uit, want tijdrovend „nalopen“
van alle deuren is niet meer nodig. Voor u betekent dit: individuele
toegangscontrole met maximaal comfort en minimale moeite.
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De eerste intelligente deurkruk
Voor de toegangscontrole op binnendeuren ontbraken tot dusver
esthetisch overtuigende concepten. Die zijn er nu wel. In samenwerking met merkbeslag-fabrikant FSB werd een binnendeurbeslag
ontwikkeld, waarin de elektronische toegangscontrole (EZK) al is
opgenomen: De eerste intelligente deurkruk ter wereld.
De virtuele portier
De TimeLine-lezer maakt tijdrovend nalopen van afzonderlijke deuren
overbodig. Het compacte apparaat kan zowel binnen als buiten aan
de wand worden gemonteerd, bijvoorbeeld bij de hoofdingang, en
vanaf een centrale computer worden geprogrammeerd. Iedereen die
toegang tot een bepaalde sectie wenst te krijgen, moet daarvoor via
de TimeLine-lezer toestemming krijgen: dagelijks, individueel, tijdelijk
en ruimtelijk beperkt. Dit verschaft u bij sleutelverlies maximale flexibiliteit en veiligheid, zonder noemenswaardig tijdverlies.
Op de TimeLine-lezer kunt u 100% vertrouwen
De software draait op een EMKA Safarm Citrix server. Hierdoor
wordt uw ICT-afdeling niet belast met onnodige software-installaties.
Er hoeft geen “vreemde” software op uw netwerk geïnstalleerd te
worden en ook worden uw ICT-medewerkers niet belast als er
vragen zijn over de werking van de software of bij storingen.
Het systeem is via een internetbrowser toegankelijk vanaf elke
willekeurige plek. Dit kan op locatie zijn voor uw huismeester, op

kantoor voor uw receptiemedewerker die inzage heeft in het aantal
totaal uitgegeven sleutels, of bij de afdeling beheer en onderhoud om
reparatiewerkzaamheden uit te voeren of een onderhoudsmonteur
tijdelijk toegang te verschaffen.
Open voor veranderingen
Succesvolle woningstichtingen zijn voortdurend in beweging, groeien,
en veranderen van structuur. Maar ook de eisen aan sluitsystemen
zijn aan verandering onderhevig. Hier bewijst BlueChip
zijn flexibiliteit, want het systeem is onbeperkt uitbreidbaar en past
zich moeiteloos aan iedere organisatorische verandering aan.
BlueChip is uw sleutel tot optimale beveiliging.
BlueChip groeit met u mee
Het BlueChip-systeem laat zich moeiteloos aan veranderende eisen
aanpassen. Wijzigingen en uitbreidingen zijn snel geïmplementeerd.
Bij verhuizing van bewoners bijvoorbeeld hoeven geen cilinders of
sleutels worden omgewisseld. Even de cilinder en sleutel omprogrammeren – en iedereen heeft onmiddellijk weer toegang tot zijn
of haar nieuwe woning.
Flexibel plannen en beheren
Met het BlueChip-sluitsysteem kunt u toegangsautorisaties lokaal en
tijdelijk begrenzen. Programmering van de sluitcilinders geschiedt in
de regel centraal, u kunt de bevoegdheden echter ook over meerdere
afdelingen en locaties verdelen. Bij de planning van de toegangsautorisaties zijn nagenoeg geen grenzen gesteld.

EMKA Safarm Citrix Plus
ICT
• Geen installatie op uw eigen netwerk of server
• Geen belasting van uw eigen ICT-mensen
• Bediening en beheer vanaf elke willekeurige plek via een
webbrowser
• Geen zorgen over systeemuitval
• Ruime planningsvrijheid
Beheer
• Tijdelijk en lokaal begrensde autorisaties
• Centrale of gedeelde verantwoordelijkheden
• Reorganisaties kostenneutraal
• Ruime planningsvrijheid
• Snelle klantgerichte reactiesnelheid
Kosten
• Geringe kosten voor bekabeling (grootste deel offline)
• Toegang via webbrowser meestal aanwezig
• Geen reistijd bij programmeerwijzigingen (programmering
volledig online)
• Geen werktijd bij programmeerwijzigingen (hoeft geen
deuren langs)
• Flexibel en snelle wisselingen mogelijk (cilinders zijn DIN
europrofiel en EZK garnituren passen op standaard sloten)
Emka Safarm Beveiligingen biedt u een complete oplossing:
Advies
Begeleiding
Montage
Service/onderhoud
Referenties toegepaste projecten:
Woningstichting de Key			
Woningstichting de Vooruitgang 		
De Alliantie Gooi en Vechtstreek 		
Woningstichting Rochdale 		
Woningstichting Stadgenoot 		
Duwo Studentenhuisvesting 		

Amsterdam
Sassenheim
Hilversum
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Kijk voor meer informatie en projecten op www.emkasafarm.nl
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