eCLIQ
Het meest flexibele sluitsysteem
Duurzamer, veiliger en efficiënter dan conventionele sluitsystemen

Waarom een elektronisch sluitsysteem?

“eCLIQ is een elektronisch sluitsysteem ontwikkeld voor maximale
flexibiliteit en verhoogde beveiliging” - CLIQ® dealer

Lees meer in de
technische brochure

Veranderende organisatiestructuren, de snelle
groei in team- en projectwerk en de toename van
mobiel werken, zetten een enorme druk op de
infrastructuur van een gebouw en degenen die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging. Vanuit deze
gedachte is eCLIQ® de beste keuze voor een beter
beveiligde toekomst.

Een aantal vragen waar vooraf over nagedacht moet
worden:
∙∙ Hoe wordt het gebouw gebruikt?
∙∙ Hoe is de structuur van de organisatie?
∙∙ Hoe streng zijn de beveiligingseisen?
∙∙ Welke verdere eisen en verwachtingen worden
gesteld?
∙∙ Worden er regelmatig veranderingen verwacht?

eCLIQ
Het meest flexibele sluitsysteem
Technische brochure

eCLIQ® is een systeem met programmeerbare sleutels en
compacte, veilige cilinders en biedt u:
∙∙ Minimaal risico bij sleutelverlies
∙∙ Flexibiliteit bij constant veranderende toegangsrechten
∙∙ Verbeterde beveiliging door CLIQ® chip met AES encryptie
∙∙ Duurzaamheid door degelijke hardware
∙∙ Eenvoudige installatie, zonder bekabeling
∙∙ Duidelijke gebruikshistorie

eCLIQ. De geavanceerde elektronische oplossing

Het voordeel van elektronica: een blijvend hoog
beveiligingsniveau
eCLIQ is een volledig elektronisch sluitsysteem
dat geproduceerd is met mechanische precisie en
gebaseerd is op de ASSA ABLOY CLIQ® technologie.
Veilig, betrouwbaar en eenvoudig. De krachtige
elektronica in de waterdichte sleutel en de compacte technologie in de cilinder geven een beveiligingsniveau dat ieder conventioneel sluitsysteem
overtreft. Het eCLIQ systeem is daarom geschikt
voor vrijwel alle soorten gebouwen.

“I use one key to access all doors and
gates in our facilities.” – CLIQ® user
Duurzame cilinders en sleutels plus krachtige
elektronica
De krachtige elektronica in de waterdichte sleutel
en de compacte cilinder geven een veel hoger
beveiligingsniveau dan conventionele sluitsystemen. De nieuwste generatie chips geeft een zeer
krachtige encryptie.
Updates en veranderingen in de toegangsrechten
kunnen met behulp van eenvoudig bedienbare
updaters in de sleutels worden opgeslagen.

Flexibele toegangsrechten

“Het is zeer eenvoudig toegangsrechten aan te
passen” – CLIQ® dealer

eCLIQ biedt een kosteneffectieve en eenvoudige
oplossing om toegangsrechten toe te kennen en te
(blijven) veranderen. Cilinders en sleutels kunnen
individueel en tijdsgebonden geprogrammeerd
worden. Met de rode programmeersleutel en het
programmeerapparaat kunnen sleutels voor tijdelijke medewerkers of externe onderhoudsdiensten
strak worden gemanaged. Verloren sleutels vormen
alleen een risico tot de tijdslimiet wordt overschreden.

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

ASSA ABLOY Nederland
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer
Nederland
www.assaabloy.nl/cliq

ASSA ABLOY is de wereldleider in deuroplossingen,
die voorziet in de behoeften van de eindgebruikers
op het gebied van beveiliging, veiligheid en
gemak. Sinds de oprichting in 1994 is ASSA ABLOY
uitgegroeid van een regionaal bedrijf tot een
internationale groep van ca. 44,000 medewerkers,
bedrijven in meer dan 70 landen en een omzet
van meer dan SEK 57 miljard. In het snel groeiende
elektromechanische beveiligingssegment heeft
de Groep een marktleiderspositie op gebieden
als toegangscontrole, identificatietechnologie,
ingangsautomatisering en hotelbeveiliging.
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CLIQ® is een beveiligingsplatform van
hoogwaardige elektronica voor programmeerbare
sleutels en cilinders. Het platform wordt
gebruikt in combinatie met verschillende
mechanische cilindersystemen om aan iedere
beveiligingsuitdaging te kunnen voldoen,
ongeacht de verschillende eisen met betrekking
tot beveiligingsniveau en flexibiliteit. Over de
hele wereld biedt dit platform oplossingen voor
sleutel- en toegangsbeheer voor uiteenlopende
toepassingen.
Een niet-bekabeld systeem waarbij iedere sleutel
afzonderlijk geprogrammeerd kan worden en
toegang verleent tot een bepaalde ruimte op
specifieke tijdstippen. Veranderende eisen met
betrekking tot toegangsverlening zijn continue aan
te passen. Het programmeerbare CLIQ® systeem
werkt op een batterij in de sleutel.

