
 SMARTair™  
is nu mobiel!

Uw  SMARTair™ systeem overal en altijd beheren!

De  SMARTair™ beheersoftware TS1000 6.0 omvat 
nu nieuwe functionaliteit:             
 ∙ SMARTair™ systemen kunnen via internet 
 beheerd en geconfigureerd worden zonder 
 software te installeren

 ∙ Informatie van het toegangscontrolesysteem  
kan overal ontvangen worden via internet of  
door automatische e-mail waarschuwingen

 ∙ Met een mobiele telefoon kunnen deuren 
op  afstand geopend worden met de veilige 
 SMARTair™ app  (te downloaden van bijv. de  
app store, google play, enz.)



 SMARTair™ houdt u mobiel en biedt u 
meer flexibiliteit dan ooit!

Uw wensen Webmanager TS1000 V6.0 –  
belangrijkste kenmerken en prestaties

Standaard-
licentie

Licentie 
 mobiele versie

Mobiliteit en flexibiliteit 
voor systeembeheerder

Altijd en overal veilige toegang tot de beheersoftware via 
 webbrowser (Chrome, IE, Safari, FireFox enz.) ✓ ✓

Veilige toegang tot software Sterk versleutelde communicatie HTTPS (webbrowser/server) – 
SSL (wachtwoordencryptie) ✓ ✓

Mogelijkheid om altijd en 
overal toegangsrechten te 
wijzigen

Systeembeheerfunctie via webbrowser 
(gebruikersconfiguratie, toegangsrechten wijzigen, 
 ontgrendelen op afstand, activiteitenregistratie)

✓ ✓

Altijd up-to-date van 
 systeemactiviteiten

Automatische e-mail waarschuwingen (bv. batterij bijna leeg, 
toegangsactiviteiten, afwijzingen etc.) ✓

Deurontgrendeling op 
afstand

Telefoonapplicatie voor IOS, Android, Blackberry en Windows 
 (binnenkort). Biedt deurontgrendeling op afstand.  Meerdere 
locaties beheren via één mobiele app. Bevestiging van 
 deurcomponent.

Systeembeheerder

https:// Wandlezer

TS1000 versie 6.0

Sterk versleutelde verbinding

Hub voor  
communicatie

Voor deuren van  
Wireless online systemen: 
ontgrendelen op afstand 
via mobiele app

ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions, 
dedicated to satisfying  
end-user needs for security,  
safety and convenience

Deuren van Wireless online systemen op afstand  
te ontgrendelen via mobiele app

 SMARTair™ web app – 
leverbaar voor Android, 
iOS, Blackberry en 
Windows smartphone 
(binnenkort)

De systeembeheerder 
kan het systeem met 
behulp van de web-
browser op elk gewenst 
moment en vanaf elke 
willekeurige plaats 
beheren – daarvoor 
zijn  alleen een inter-
netverbinding en een 
PC,  laptop of tablet PC 
nodig

Het is zo eenvoudig...
Wanneer u de licentie voor de mobiele versie 
gebruikt: kunt u de deur ontgrendelen via een 
 mobiele app, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker 
zijn pasje is vergeten of verloren.
1. App openen en deur selecteren
2. Toets aanklikken
3. Bevestiging ontvangen

ASSA ABLOY Nederland BV
Meerval 3 - 5
4941 SK
Raamsdonksveer
Nederland
Tel.: +31 (0)88 639 46 00
Fax: +31 (0)88 639 46 75
www.lips.nl/smartair
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