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Intratone introduceert op afstand en in real-time te beheren badges en ontvangers voor
toegangscontrole. Is een bewoner zijn of haar badge verloren? Via het beveiligde online
beheerplatform deactiveert u binnen enkele klikken real-time de desbetreffende badge.
De badges zijn beschikbaar in diverse onderscheidende kleuren. Bewoners geven enkel
de kleur van de verloren badge door. Zo hoeft er geen waardevolle tijd besteed te worden
aan het zoeken van een serienummer, en kan de toegang direct geblokkeerd worden.
Dat geeft een veilig gevoel aan beheerder én bewoner.

TOEGANG EXTERNE PARTIJEN
Staan er onderhoudswerkzaamheden gepland? Het verlenen van toegang aan externe partijen is vanaf
nu een eenvoudige handeling. Nieuwe badges en ontvangers programmeert u in een handomdraai via
het online platform. Ook handsfree badges en proximity-readers behoren tot de mogelijkheden. Hiermee
kunnen toegangsdeuren geopend worden zonder de badge uit de tas of broekzak te halen. En de handige
timeslot-functie biedt u de mogelijkheid om partijen alleen op vastgestelde tijden toegang te verlenen.
Ook afzonderlijke vertrekken, zoals een technische ruimte, garage of fietsenstalling, beveiligt u eenvoudig
via de verschillende ontvangers. Een afstandsbediening behoort eveneens tot de opties. Praktisch voor bij
voorbeeld de garagedeur. Zo kan niemand ongecontroleerd het gebouw betreden en is veiligheid gegarandeerd.

BEVEILIGD BEHEERPLATFORM
Het beveiligd beheerplatform is makkelijk te bedienen vanaf tablet, telefoon of desktop. Programmeren van
badges en ontvangers hoeft u dus niet meer op locatie te doen. De badges staan op naam en kleine wijzigingen
zijn zo doorgevoerd. Real-time en op afstand.

MEER WETEN?
Onze adviseurs helpen u graag verder, bel of maak een afspraak bij u op locatie.
+31 (0) 20 788 34 01, info@intratone.nl.
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Real-time beheer op afstand
Handsfree badges beschikbaar
Tijdelijke toegang timeslots voor externe partijen
Badges met duidelijke kleurcodering
Handige logboekfunctie
Beveiligd online beheerplatform

MEER WETEN?
Maak nu een afspraak voor
een demo bij u op locatie:
+31 (0) 20 788 34 01
info@intratone.nl

www.intratone.nl
Intratone is onderdeel van Cogelec, marktleider in intercomsystemen in Frankrijk. Permanente
innovatie is een van de pijlers van Intratone. Intratone is een merk van Cogelec en is het best
verkochte intercomsysteem in Frankrijk. Kijk voor meer informatie op www.intratone.nl.

