Maak van elke deur een
intelligente deur met het
slimme slot van Portier.
Uw oude sleutels zijn voortaan

Leef vrij

Weg dat gedoe met sleutels en bijmaken van
sleutels. Het slimme slot van Portier bedient

u draadloos. Gewoon via een handige app of
afstandsbediening.

De bediening is eenvoudig;

overbodig want u bedient het

via de handige webpagina beheert

slot met uw smartphone.

van tot woning. Op de Smartphone

Veilig, gemakkelijk en met
ongekende mogelijkheden.

u snel en gemakkelijk de toegang

Leef veilig

Het slimme slot van Portier is sterk
en veilig. U bepaalt zelf wie bij u

binnenkomt. Maak een eenmalige
of permanente sleutel voor uw

familie, vrienden of bijvoorbeeld
zorgverleners en huishoudelijke

hulp. U hoeft zelf niet eens thuis
te zijn!

staat een slimme app die alles

voor u regelt. U heeft altijd overzicht,

Leef nu

Of het nu gaat om een bestaand slot of om
nieuwbouw, het slimme slot van Portier is

geschikt voor vrijwel elke deur. Elke geschikte
smartphone of tablet kan worden gebruikt

om de deur op een veilige manier te openen.
Daarbij behoudt u te allen tijde de controle,

u blijft baas over uw eigen deur. De draadloze

communicatie is beveiligd en versleuteld met
de nieuwste technieken.

Het Portier oplegslot kan toegepast worden op elke bestaande
deur met een mechanisch oplegslot.

ook achteraf.

Meer dan een slot

De Portier motorcilinder is toepasbaar voor
bijna elke deur met europrofiel cilinder.

Portier is meer dan een slot. Het is een

De Portier 3-knops afstandsbediening
kan voor meerdere deuren worden gebruikt.

Leef gemakkelijk

compleet nieuwe manier om de toegang
tot uw woning te beheren. Ontdek de
De cilinder kan in alle voorkomende
lengtes geleverd worden.

vele mogelijkheden van Portier op:

www.triple-eye.nl

Het intelligente slot
dat sleutels
overbodig maakt

Geef uw woningenbestand een intelligente deur met
het slimme slot van Portier. Sleutelbeheer is vanaf nu

Vrijheid in keuze

Vrijheid in veiligheid

Vrijheid van IT

eenvoudig want een Portier slot wordt bediend

Het slimme slot van portier is geschikt

Bewoners zijn verlost van de stigmati-

Het Portier toegangssysteem

met een smartphone. Veilig, gemakkelijk en met

De bediening gebeurt met een geschikte

bij de voordeur. Zij kunnen in alle

aanpassingen aan uw huidige

serende en onveilige sleutelkastjes

voor vrijwel elke bestaande of nieuwe deur.

vrijheid leven. Sleutelverlies is niet

smartphone of tablet. Daarbij wordt voor

ongekende mogelijkheden.

langer een probleem, met één klik

de communicatie gebruik gemaakt van

wordt een verloren sleutel verwijderd.

een beveiligde en versleutelde Bluetooth

En, heel belangrijk: de draadloze

verbinding.

techniek van Portier is beveiligd en
geaccepteerde normen.

daardoor kostbare sleuteluitgifte. Sleutelbeheer
gaat eenvoudig en snel in de cloud, gewoon
Nieuwe en bestaande deuren
kunnen worden voorzien van
de veilige en aan de buitenzijde
onzichtbare oplossingen van
Portier.

www.simplex-online.nl

doet u via één duidelijk systeem

het beheer èn heeft u het overzicht.

IT-infrastructuur nodig.

Via de Portier cloudapplicatie regelt u
snel en gemakkelijk het toegangsbeheer
van de woningen.

versleuteld conform internationaal

Weg met dat gedoe met tijdrovende en

achter uw PC of op een tablet. Via de website

beheert u via de Cloud. U heeft geen

Meer dan een slot

Zorgmedewerkers hebben
zonder extra handelingen veilig

Portier is meer dan een slot. Het is een

toegang tot de woning.

Vrijheid in sleutelbeheer

compleet nieuwe manier om de toegang tot
De driesterren-SKG
cilinders van CES zijn
getest in combinatie met
de Portier motorcilinder.

uw woningenbestand te beheren. Ontdek
de vele mogelijkheden van Portier op:

www.triple-eye.nl

Het superveilige slot
dat je bedient met je
smartphone

