Jakość „made in Germany”
Firma Winkhaus działa już od ponad 160 lat. Obecnie nadal

Prosty system, przystępne
objaśnienia.

jest przedsiębiorstwem rodzinnym, zarządzanym przez piąte

System z możliwością rozbudowy

blueCompact w skrócie

System kontroli dostępu przekonuje nie tylko zaawansowaną

Otwórz się na inteligentne innowacje i odkryj wszechstron-

technologią, ale także użyciem komponentów zapewniają-

ność tego wyjątkowego systemu kontroli dostępu!

Porównanie blueCompact z rozwiązaniem mechanicznym
Carrier

pokolenie właścicieli. Klienci z całego świata cenią ją za

Głównym założeniem przy opracowywaniu systemu kontroli

cych bezproblemową eksploatację. Wkładki mają taki sam

kompetentny serwis, wyjątkową jakość produktów oraz in-

dostępu blueCompact była prosta, intuicyjna obsługa, po-

kształt, jak tradycyjne wkładki bębenkowe i dlatego można

Zalety systemu blueCompact:

kontroli dostępu, blueCompact zdecydowanie góruje w kwe-

nowacyjne rozwiązania dla stolarki okiennej i drzwiowej.

zwalająca na korzystanie z niego bez przeszkolenia. Pona-

je z łatwością zamontować bez angażowania technika-spe-

+ Łatwość: obsługa i zarządzanie poprzez aplikację

stiach komfortu, łatwości obsługi i długoterminowej oszczęd-

to informacje objaśniające działanie funkcji przygotowano

cjalisty.

+ Szybkość: zgubione klucze można natychmiast zablokować

ności kosztów.

w bardzo zrozumiałej formie: zestaw samouczków krok po

12:34

100%

Paweł

W porównaniu do klasycznego, mechanicznego systemu

Gotowy

+ Kontrola: wszystkie zdarzenia dostępu są dokładnie

kroku przybliża proces pierwszej instalacji. Również w póź-

W razie rozbudowy przestrzeni roboczej lub mieszkalnej sys-

niejszym czasie można przypomnieć sobie szczegóły funkcji,

tem można odpowiednio dostosować do nowych warunków,

+ Elastyczność: zdalne przydzielanie uprawnień dostępu

oglądając filmy szkoleniowe.

ponieważ blueCompact może obsługiwać aż do 99 kluczy i

+ Bezpieczeństwo: dane są zapisywane tylko na kluczu

Nazwa

25 wkładek.

+ Intuicyjna obsługa: każda czynność jest objaśniana za

Kolor

Całość zintegrowano w ramach aplikacji, tak aby instrukcje

monitorowane

pomocą instrukcji wideo

były zawsze pod ręką.

System
mechaniczny

+ Prostota: prosty montaż i elastyczne możliwości rozbudowy
Zabezpieczenie wejścia

Komponenty blueCompact:

blueCompact

Grupa

Paweł
Niebieski
Rodzina

Przegląd uprawnień
UDID

AH781534HG87

maks. 99 kluczy
Organizacja systemu
dostępowego
Carrier

Gotowy
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2:30

maks. 25 wkładek

Bezkosztowe zmiany
uprawnień
Protokołowanie zdarzeń
dostępowych

bluecompact.com
klucz Masterkey

Oznaczenie drzwi
i kluczy

wkładki

Łatwy i bezpośredni dostęp do instrukcji
Swoboda projektowania i
przejrzystość
Nowoczesny
i innowacyjny design
klucze użytkowników, w 5 kolorach

Inteligentny dom
zaczyna się na progu
Twoich drzwi
blueCompact

aktywny klucz
bluecompact.com
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Prosty. Elastyczny.
Inteligentny.
blueCompact to wizytówka inteligentnego domu. Elektro-

Inteligentny system i aplikacja
Całym systemem zarządza się bardzo łatwo — za pośrednic-

Udostępnianie, blokowanie,
zarządzanie.

twem aplikacji. blueCompact, jako pierwsze dostępne roz-

Zawsze na bieżąco

Kontrola z dowolnego miejsca

Zapis danych poza chmurą

Aplikacja przejrzyście i precyzyjnie wyświetla informacje o

System blueCompact firmy Winkhaus, dokładnie przemy-

Obecnie coraz częściej słyszy się o przypadkach kradzieży

tym, który klucz został gdzie i kiedy użyty. Dzięki temu użyt-

ślany w najdrobniejszych detalach, jest odpowiednim roz-

danych przechowywanych w chmurze, dlatego warto roz-

wiązanie, umożliwia realizację wszystkich procesów, upraw-

Zgubione klucze nie stanowią już problemu: dzięki zarządza-

kownik może kontrolować np. przestrzeganie godzin pracy

wiązaniem także wówczas, gdy konieczne jest zdalne przy-

ważyć alternatywne sposoby ich ochrony. Dobrym rozwią-

nień i modyfikacji za pomocą smartfonu lub tabletu.

niu poprzez aplikację i klucz Masterkey utracone klucze moż-

przez pracowników.

dzielanie uprawnień. Można na przykład zostawić u sąsiada

zaniem jest blueCompact: wszystkie informacje dotyczące

dodatkowy aktywny klucz do użytku w nagłych sytuacjach.

systemu nie są zapisywane w chmurze, ale na kluczu.

na natychmiast zablokować. Uprawnienia zostają błyska-

niczne systemy kontroli dostępu mają wiele zalet: elastyczność, łatwość obsługi, możliwość indywidualnej konfiguracji

Maksymalny komfort i prostota obsługi w połączeniu z in-

wicznie skorygowane a osoba niepowołana próbująca do-

Jest to optymalne narzędzie do rejestracji czasu w firmach,

Oczywiście, tylko wtedy, gdy właściciel na to zezwoli — zdal-

oraz późniejszych modyfikacji. Poza tym zapewniają pełną

teligentną siecią — wszystko to w ramach jednego, bardzo

stać się do budynku przy pomocy cudzego klucza pozosta-

ale także w domach prywatnych, np. aby sprawdzić, czy

nie, za pośrednictwem aplikacji!

kontrolę i przejrzystość w ramach całego systemu.

wszechstronnego systemu kontroli dostępu.

nie po właściwej stronie drzwi. Ponadto nielegalne podro-

dziecko dzień wcześniej nie wróciło zbyt późno do domu.

bienie klucza jest praktycznie niemożliwe.

nienie do otwarcia drzwi wybranych przez właściciela.

mów, ale także dla mniejszych zakładów. Odkryj korzyści,

Oczywiście w razie odnalezienia klucza można go ponownie

jakie oferuje swoim użytkownikom elektroniczny system kon-

aktywować.

troli dostępu firmy Winkhaus.
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Nazwa
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Grupa

Paweł
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Rodzina

Przegląd uprawnień
UDID

AH781534HG87

stanie się do budynku.
W takim przypadku sąsiad otrzyma krótkoterminowe upraw-

blueCompact to idealne rozwiązanie do inteligentnych do-
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Anna
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Zgubienie smartfonu także nie oznacza, że jego znalazca do-

