
Neem afscheid van uw 
traditionele sleutelbos! 
Bij een mechanisch sluitsysteem kan een kwijtgeraakte sleutel vervelende gevolgen hebben. Naast  

het ongemak kan het ook behoorlijke kosten veroorzaken. Wanneer een medewerker weg gaat bij een  

organisatie en de sleutel niet af geeft, heeft dat vervelende gevolgen. Naast de vervaardiging van nieuwe 

sleutels moeten in sommige gevallen ook de cilinders worden vervangen.  Door een elektronisch  

sluitsysteem te gebruiken zijn al deze problemen opgelost!

Brand- en inbraakdetectie I Toegangscontrole I Ver- en ontgrendeltechniek I Security Management Systeem I Cameraobservatie I Deurautomatiek I Service & Onderhoud

Voskamp Beveiligingstechniek | Slimsluiten.nl



2

 

 

Uw organisatie moet openheid uitstralen, maar ook uitnodigend en veilig zijn. Het is gebruikelijk 
om gebouwen die door sloten en sleutels beveiligd zijn, overdag niet te vergrendelen. Hierdoor is 
er een grotere kans op ongewenst bezoek of diefstal. Elektronische sluitsystemen maken daar een 
einde aan. Deuren binnen deze sluitsystemen vergrendelen automatisch wanneer deze gesloten 
worden, terwijl u het toegangsbeheer simpel en flexibel regelt.

In plaats van sleutels doen transponders het werk en mechanische cilinders zijn vervangen door 
elektronische en zijn toepasbaar voor zowel kleinere organisaties als meer complexe gebouwen. 
Actieve transponders, passieve SmartCards, elektronische sleutels of biometrische wandlezers 
vervangen mechanische sleutels. In plaats van mechanische cilinders worden nu digitale cilinders 
en digitale beslagen gebruikt. 

Toegangsmanagement 
maakt het eenvoudig

Welke deuren van uw pand zou u willen beveiligen met een toegangscontrole?
Dat kunnen entreedeuren, magazijndeuren of toegangsdeuren naar het archief of serverruimte zijn. 
Met een on- of offline systemen zijn deze deuren optimaal te beveiligen door gebruik te maken van 
de oplossingen van Slimsluiten. Dit zorgt voor een betrouwbaar en kosten besparende oplossing 
waarbij organisatorische maatregelingen beperkt blijven.

Slimsluiten groeit mee met uw organisatie. 
Besluit u later om meer deuren te willen beheren, dan is dat geen enkel probleem. U kan altijd probleemloos toegangsfuncties wijzigen 
en uitbreiden. Met een paar muisklikken is het eenvoudig de toegangscontrole aan te passen naar uw wensen. Samen met u stellen 
we een beveiligingsconcept op dat aan al uw eisen voldoet en gevoelige zones van uw pand beschermt.
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Optimale toegankelijkheid en veiligheid 
Voskamp Beveiligingstechniek heeft een simpele, doeltreffende oplossing ontworpen 
voor uw toegangsbeheer: Slimsluiten.nl. Een offline oplossing waarbij u alleen voor 
de internettoegang zorgt. Voskamp Beveiligingstechniek doet de rest. Wij leveren, 
installeren en verlenen service aan de hardware en bieden 24-uurs ondersteuning en 
support. 

Slimsluiten.nl is de oplossing voor elke organisatie die op effectieve en eenvoudige 
wijze haar toegang wil beheren: 

• MKB bedrijven, waarbij productiviteit en continuïteit essentieel zijn 
• Industriële markt, welke voortdurend in beweging is en veranderd
• Woningcorporaties, VVE, bedrijfsverzamelgebouwen en verhuurders van 
 kantoorruimte die willen werken met een flexibele inrichting 
• Sportaccommodaties en recreatie, voor een flexibel management met tegelijk een 
 veilig toegangsbeheer

Slimsluiten.nl is het sleutelwoord voor de All-in-one oplossingen voor uw 
sluitplan. 
Slimsluiten.nl staat voor ontzorgen en geeft u de mogelijkheid om met een beheers-
baar autorisatie software platform uw toegangsdeuren te beheren. Dit zorgt voor 
een betrouwbare en gemakkelijke oplossing waarbij de organisatorische maatregelen 
beperkt kunnen worden. Met Slimsluiten.nl beperkt u de kosten voor het beheren van 

master sleutels of het vervangen van beschadigde sloten. Onze technische service 
centrale kan op afstand uw complete sluitplan beheren zodat u alleen nog maar met 
uw core business bezig hoeft te zijn.

Volledig programmeerbaar systeem

Elimineren door middel van programmeren

Elektronische kopieer beveiliging

Manager software

Cilinder en beslag gecontroleerd

Geen uitbreiding mogelijk

Hoge kosten bij sleutelverlies

Risico kopiëren

Gecompliceerd beheer

Controle alleen op cilinder

Conventionele sleutel Slimsluiten

Voordelen van het Slimsluiten.nl:
• Tijd gestuurde toegang 
• Eenvoudige veranderingen in autorisaties 
• Continue bewaking van de toegang- en deurstatus 
• Gecombineerde toepassing van systemen voor identificatie 
 en tijdsregistratie 
• Het ontzorgt uw toegangsbeheer

Een video-observatiesysteem bestaat in de basis uit een camera en een monitor. De 
meeste systemen zijn complexer en bevatten vaak meerdere camera’ s, video-opname-
apparatuur, schakelkasten en bewegingsdetectoren. Een video-observatiesysteem 
wordt vaak ingezet als aanvulling op bestaande middelen.
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Kijk voor meer informatie en projecten 
op www.voskampbeveiligingstechniek.nl

Waarom slimsluiten?
Voordelen van Slimsluiten.nl
• Eenvoudig toekennen van deuren en sleutels aan personen
• Personeel, selectief bezoek en cliënt krijgen de beschikking 
 tot intelligente sleutels
• Deuren, postkasten en de activering van deuraandrijvingen 
 worden bediend door deze sleutel
• Beheer op afstand; eenvoudig toekennen en wijzigen  
 van toegangsrechten van sleutels aan personen
• Koppeling met algemeen management systeem is mogelijk 
 op software / database niveau
• Koppeling met algemeen management systeem is mogelijk 
 op sleutel niveau door geïntegreerd ID
• Koppeling met personenalarmering op contact niveau bij de
 deur

Basis opzet online elektronische toegangscontrole




