
SMARTair®-toegangsbeheersysteem

Zorg voor een vlot 
toegangsbeheer in 
uw studentenflats



20 personen, 30, 90, 200... 
De aantallen doen er niet 
toe, maar hun veiligheid wel.

In studentenflats zijn mensen altijd in beweging. 
Continu betreden en verlaten bewoners hun 
kamers, gebruiken de studieruimte of begeven zich 
in gemeenschappelijke ruimtes in locaties binnen 
het gehele complex. Ze kunnen hun kaart verliezen 
of die per ongeluk in hun gesloten slaapkamer 
achterlaten. De verwerking van al dat verkeer kan 
ingewikkeld, duur en tijdrovend zijn, vanwege  

de zorg voor een effectieve controle, het aanpassen 
van toegangsrechten voor studenten en personeel, 
het annuleren van kaarten of verloren sleutels en 
het beheer van nieuwe bewoners.
Of eenvoudig, effectief en snel... als u kiest voor een 
toegangscontrolesysteem dat ontwikkeld is voor 
deze taak. Met SMARTair is de verwerking van al die 
gebeurtenissen net zo gemakkelijk en beheersbaar 
als de regeling van één deur.

toegangen per dag
15  x  200 = 3000

gebeurtenissen per dagbewoners

10
keer toegang tot  
de kamer per dag

15
keer toegang per dag per student

1
keer toegang tot  

de sportzaal per dag

2
keer toegang tot  

de hoofdingang per dag

2
keer toegang tot  

de studieruimte per dag

+ + +
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Vijf vragen waarop  
SMARTair® het antwoord heeft.

Hoe behoud je toezicht over een voorziening 
met zoveel toegangen en mensen? 
Met gemakkelijk te bedienen beheersoftware en 
apparaten voor elke deurtype is SMARTair specifiek 
ontworpen voor omgevingen met intensief verkeer.
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Kan ik kaarten op een gemakkelijke,  
snelle en efficiënte wijze beheren? 
Met het systeem kunt u in een handomdraai 
toestemmingen annuleren of informatie over elke 
toegangsgebeurtenis opvragen. Een verloren sleutel 
is niet langer een beveiligingsgevaar.
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Hoe kan ik de veiligheid van bewoners en hun 
eigendommen verbeteren?
SMARTair beveiligt meer dan alleen deuren.
Onze apparaten omvatten kastsloten waarmee  
de eigendommen met dezelfde veilige kaart kunnen 
worden beschermd.
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Is dit een upgradebaar systeem dat in de toekomst 
naar meer gedeelten kan worden uitgebreid? 
Ja. SMARTair zorgt voor een eenvoudige, snelle 
installatie. Hiermee kunnen nieuwe deuren of 
andere toegangen gemakkelijk worden toegevoegd 
om de toegangscontrole uit te breiden en de 
functionaliteit van uw systeem te upgraden zonder 
bestaande apparaten te hoeven vervangen. 
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Hebben de bewoners met één enkele kaart 
toegang tot alle studentenfaciliteiten? 
Ja, dezelfde kaart die studenten gebruiken voor 
toegang tot hun slaapkamer of gemeenschappelijke 
ruimte kan ook worden gebruikt om lockers of 
kluizen te openen, de lunch in het cafetaria te 
betalen of andere plaatselijke diensten te gebruiken.
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Dit systeem is 
het antwoord 
op alle vragen!

®



Kaarten, tags, armbandjes 
en smartphones
Dankzij verschillende soorten 
identificatiemiddelen kunnen 
studenten en personeel 
kiezen voor een "sleutel" die 
het beste bij hun past. Het 
systeem is compatibel met 
alle toonaangevende RFID-
technologieën. 

SMARTair®-app
· Om kamers met het gemak van 

een mobiele telefoon te openen
· Beschermd door AES128-

encryptie en optionele 
pincode-ontgrendeling 

· Stel uw eigen favorietenlijst samen
· Beschikbaar voor Android en iOS

Voor kasten in 
studentenkamers of 
gemeenschappelijke ruimtes: 
SMARTair-lockerslot
· Kan in hetzelfde systeem 

worden geconfigureerd zonder 
de noodzaak van  
een extra module

Voor efficiënt gebruik 
van energie in kamers 
en gemeenschappelijke 
ruimtes: SMARTair-
energy saver
· Schakelt de elektriciteit in 

een kamer in wanneer een 
geldige gebruikerskaart 
wordt ingestoken

Voor toegangsdeuren, 
parkeerplaatsen, liften
en gemeenschappelijke 
ruimtes met veel verkeer: 
SMARTair-wandlezer
· Kan elektrisch geregelde 

deuren, liften, ... bedienen
· Optioneel met pincodeklavier

Voor studentenkamers 
en gemeenschappelijke 
ruimtes: SMARTair-
deurbeslag
· Ideale oplossing om 
 elke deur mee te voorzien
· Robuust rank ontwerp
· Leverbaar in verschillende 

deurprofielen en 
afwerkingen

· Optioneel met pincodeklavier

Voor 
managementkantoren: 
SMARTair-knopcilinder
· Kan gemakkelijk achteraf 

worden aangebracht door 
een bestaande cilinder te 
vervangen zonder boren

Aanpasbaar. Flexibel. Intelligent.

Hoe werkt het? 
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Beheer het systeem vanaf uw bureau
Met SMARTair beschikt u nu en in  
de toekomst over een veilig en flexibel 
beheer van uw studentenflats, ook als 
uw campus groeit. Met onze intuïtieve, 
gemakkelijk te bedienen beheersoftware 
hebt u de volledige controle over alles, van 
systeeminstelling tot het toevoegen of 
bewerken van gebruikersgegevens en het 
online zetten van nieuwe sloten.

Systeembeheer op elk moment
· Beheer uw SMARTair-installatie 

vanaf elke locatie via  
een internetverbinding

· Ontgrendel deuren of voer 
audittrails online uit

· Web Manager-toegang vanaf elk 
apparaat met  
een standaardbrowser

Daarom is SMARTair®  
de toegangsoplossing voor 
uw studentenhuisvesting.

Bepaal de  
toestand van de deur

De hoofdtoegangsdeur kan overdag geopend blijven, 
maar 's nachts alleen ontgrendeld worden met geldige 
toegangsgegevens en een pincode.

Controle door  
verschillende schema's

Bewoners en personeel hebben alleen toegang 
tot een gedeelte op vooraf ingestelde tijden als ze 
daarvoor geautoriseerd zijn.

Controleer de  
audittrails

Verdwijnen er materialen uit een studieruimte? 
Met audittrails kan elke toegang worden gecontroleerd.

Drie controleniveaus

®



Wie profiteert het meest van  
de overschakeling naar SMARTair®?

BEWONERMANAGER
◊ Beheer en regeling van alle toegangen in  

real-time
◊ Configureer of pas de toegangsrechten van 

studenten op afstand aan
◊ Voorzie uw bewoners van flexibele en veilige 

vergrendelingsmogelijkheden
◊ Gemoedsrust van een toegangssysteem dat in 

studentenflats in heel Europa wordt gebruikt

De beveiligingsmanager die nu met een paar 
muisklikken de toegang kan regelen, nieuwe 
toestemmingen kan beheren, de toegangsrechten 
voor iedereen kan aanpassen en in real-time 
veiligheidsinformatie kan ontvangen? 

Of de studenten die toegang hebben tot elk 
gedeelte met slechts één kaart en zich geen zorgen 
meer hoeven te maken als ze hun kamersleutel 
kwijtraken - omdat die gemakkelijk te vervangen is?

◊ Slechts één toegangskaart voor toegang tot  
alle studentenfaciliteiten

◊ Beveiliging die u kunt vertrouwen, zelfs als u uw 
sleutel verliest of vergeet

◊ Tik op de SMARTair-app om de deur onmiddellijk 
te openen vanaf uw telefoon

◊ Berg eigendommen veilig op met een SMARTair-
kastslot



"Wij zijn zo tevreden met  
het resultaat, dat we nu al kijken 
hoe we het toegangsregelsysteem 
kunnen gaan toepassen voor  
de andere studentenhuisvestingen 
die we landelijk beheren."
 
James McGrath
Mede-eigenaar en directeur 
Mezzino

Mezzino, VK

"Het systeem voldoet aan onze 
verwachtingen en maakt het 
onderhoud zeer gemakkelijk."

Mario Arias
Facilitair manager
Funway Academic Resort

Funway, Madrid

Schakel over op 

SMARTair® en 

neem vandaag 

nog contact met 

ons op.
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www.assaabloy.be

ASSA ABLOY nv
Sales & Marketing
Heide 9
1780 Wemmel
Belgium
www.assaabloy.be


