Brisbane Boys C
 ollege
gaat draadloos met
SMARTair™

Een SMARTair™ systeem dat meegroeit
met de school.

“ U hoeft maar één keer
een hoofdsleutel kwijt
te raken en daardoor
al uw cilinders te
moeten vervangen
om het gemak en
de kostenbesparing
van SMARTair™ te
waarderen.”

Realtime update van toegangsrechten
en gegevens van deurgebruik via de
communicatiehub

Geoff Bowring,
facilitair manager aan het
Brisbane Boys College

Project
Bedrijf: Brisbane Boys College (www.bbc.qld.edu.au)
Locatie: Brisbane, Australië
Geïnstalleerde apparatuur:
115 SMARTair™ beslagen, 1 wandlezer, 3 mini updaters en 2 SMARTair™ knopcilinders
ASSA ABLOY partner: Foxfire Industries
Rfid technologie: iCLASS
Jaar van installatie: 2015
Uitdaging
Brisbane Boys College opende haar deuren in 1902
en is één van de meest prestigieuze scholen van
Australië. De opening van een nieuw gebouw –
met in totaal 36 klaslokalen en 96 deuren – was
een uitgelezen kans om een duur en tijdrovend
mechanisch sluitsysteem dat meer dan 100 jaar
dienst had gedaan, te vervangen door een moderne
oplossing. Er was behoefte aan een 21e -eeuwse
oplossing om de nieuwe aanbouw te beveiligen.

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

Belangrijkste eisen
∙∙ Vervanging van de mechanische sleutels, met als
doel een hogere standaard van beveiliging voor
medewerkers en studenten in het pand
∙∙ Een systeem dat, indien gewenst, snel toegang
voor iedere deur en elke systeemgebruiker
genereert
∙∙ Een oplossing die facilitair managers werk uit handen neemt en kosten uitspaart van cilinders die
moeten worden vervangen wanneer er sleutels
verdwenen zijn
∙∙ Een eenvoudig installeerbaar, uitbreidbaar
systeem dat mee kan groeien met de wensen van
het Brisbane Boys College
∙∙ Een eenvoudig te bedienen systeem dat geen
problemen oplevert voor minder technische
medewerkers

Oplossing
SMARTair™ draadloze toegangscontrole beantwoordt aan de wensen van de school. Deuren werden voorzien van nieuwe elektronische beslagen
en wandlezers. Omdat het systeem draadloos is,
verliep de installatie vlot en veroorzaakte het vrijwel geen verstoring van de bouw-esthetiek en het
dagelijkse leven in de school. Medewerkers houden
nu eenvoudig een RFID-smartcard of andere beveiligde gegevensdrager voor de reader en een deur
gaat open.
SMARTair™ verschaft facilitair personeel meerdere mogelijkheden in één systeem; variërend
van out-the box SMARTair™ ‘standalone’ deuren
tot SMARTair™ deuren met ‘Update on Card’
functionaliteit en draadloze online SMARTair™
deuren; allemaal nieuwe systemen die managers in
staat stellen om iemands toegangsrechten snel aan
te passen.
Met slechts enkele muisklikken genereert u
toegangsrechten voor een bepaalde deur of
gebruiker. Tijdelijke toegang voor sommige
gebruikers is gemakkelijk in te stellen.
Geoff Bowring, facilitair manager aan het Brisbane
Boys College, legt uit waarom er is gekozen voor
SMARTair™: “Het feit dat het gemakkelijk is in het
gebruik, de snelle installatie en natuurlijk de kosten
besparing zijn de redenen dat we gekozen hebben voor
SMARTair™.”
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