
CUNEF’s facilitair 
 managers  hebben 
 controle dankzij 
 SMARTair™



SMARTair™ verhoogt de veiligheid, 
 flexibiliteit en gebruikersvriendelijkheid 
bij CUNEF in Madrid

“  We vertrouwden het 
draadloze SMARTair™ 
systeem omdat het 
al wereldwijd in veel 
universiteiten wordt 
toegepast.”
Gregorio Pascual Carrascosa,  
Facilitair Manager, CUNEF

Project
Bedrijf: Colegio Universitario de Estudios Financieros (www.cunef.edu),  
met meer dan 1600 studenten en 100 docenten
Locatie: Madrid, Spanje
Geïnstalleerde producten: 250  SMARTair™ beslagen, 6 updaters en wandlezers
ASSA ABLOY handelsmerk: TESA
ASSA ABLOY partner: Ferreteria Ortiz
RFID techniek: MIFARE
Jaar van installatie: 2014

Uitdaging
De Colegio Universitario de Estudios Financieros 
(CUNEF) is een prestigieuze universiteit in Madrid, 
gespecialiseerd in bedrijfskundige, juridische, 
bancaire en financiële wetenschappen. Studen
ten komen uit de hele wereld om bij CUNEF hun 
 Masters te volgen.
Zoals bij zoveel onderwijsinstellingen, is de uit
daging voor toegangsbeheer bij CUNEF om een 
veilige omgeving te waarborgen en toch flexi
bele, gebruikers vriendelijke toegang te bieden. 
En dat aan een voortdurend wisselend bestand 
universiteits medewerkers, studenten en bezoekers. 

Belangrijkste eisen
 ∙ Het vermijden van een tijdrovend, arbeids
intensief bekabeld toegangscontrolesysteem

 ∙ De beheerders een fijnmazige controle geven 
over alle toegangsdeuren, van privézones tot 
docentenruimtes 

 ∙ De toegang van studenten naar de diverse 
universiteits zones beheren zonder bekabelde 
sloten te hoeven installeren

 ∙ Een toegangscontrolesysteem dat heeft bewezen 
aan de complexe behoeften van de onderwijs
sector te voldoen

 ∙ De mogelijkheid een vertrouwde lokale partner 
in de arm te nemen die bekend is met zowel het 
product als met de specifieke eisen van CUNEF.

Oplossing
 SMARTair™ is ontworpen voor organisaties die een 
stap verder gaan dan mechanische hoofdsleutel
systemen. Voor CUNEF is een waterdicht veilig
heidssysteem vereist en was de op maat gemaakte 
SMARTair™ Pro oplossing de eerste keus.
CUNEF koos voor het ‘Update on Card’ beheers
systeem waarmee kaarten steeds geactualiseerde 
informatie aan de beveiligde deuren doorgeven. 
De lokale partner Ferreteria Ortiz installeerde ook 
6 SMARTair™ updaters, zodat alle gebruikers hun 
toegangsrechten gemakkelijk kunnen  actualiseren. 
Als een gebruiker zijn of haar kaart verliest, ver
oorzaakt dat geen veiligheidsprobleem. Een 
beheerder kan een nieuwe kaart uitreiken die de 
verloren kaart ongeldig maakt. SMARTair™ heeft 
een  oplossing voor het beheer van verschillende 
deurtypes.
Met de SMARTair™ beslagen kunnen ook glazen 
veiligheidsdeuren en nooduitgangen worden be
veiligd. Met een draadloos systeem dat uitvoerbaar 
en betaalbaar is, kan CUNEF veel meer toegangs
deuren controleren dan met een traditioneel
bekabeld systeem. SMARTair™ maakt het CUNEF’s 
facilitair managers mogelijk het toegangsbeheer op 
maat toe te snijden voor elke individuele gebruiker 
en elke afzonderlijke deur.

ASSA ABLOY Nederland BV
Meerval 3  5
4941 SK Raamsdonksveer
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)88 6394600
Fax: +31 (0)88 6394675
www.lips.nl/smartair W
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  De wandupdater koppelt  
de software met de deur

Gebruiker

Toegangsrecht actualiseren via gebruikerskaarten


