
Inteligentny dostęp do budynku
ze smartfonem w kieszeni

Breloczki, kody i karty nie są już potrzebne!

Otwieraj dowolne drzwi, szlabany, bramy i bramki ze swojego smartfona.
Dowolnie przydzielaj dostępy, zapraszaj gości. Sprawdź szczegóły poniżej.
Postaw na nowoczesność.
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Jak to działa?
Administrator definiuje strefy dostepu i użytkowników.

Karta nie jest już potrzebna.

01.

02.

Innowacyjne możliwości
Nowoczesna przestrzeń dla użytkowników i ich gości, rezerwacje 
pomieszczeń... i wiele innych;

Komunikacja - powiadomienia systemowe, przypomnienia, informacje 
od administratora;

Skalowalny system dopasowany do potrzeb użytkowników 
i administratora, możliwość rozbudowy o kolejne moduły;

Monitoring statystyk, raporty o efektywności wykorzystania przestrzeni, 
udział w spotkaniach i wydarzeniach; 

Parametry budynku pod kontrolą dzięki możłiwości podłączenia 
zewnętrznych czujników i modułów, automatyczne zabezpieczenia;

Możliwość dowolnej integracji z innymi systemami;

Użytkownik w telefonie wystarczy, że kliknie w link lub wpisze kod i dane zostaną zapisane w aplikacji.

Od tego momentu wystarczy podejść do drzwi lub bramy i telefon je otworzy.

Przestrzeń dla zaproszonych gości.03.
Jeśli użytkownik chce zaprosić gościa, to wpisuje jego email, zaznacza kiedy i dokąd ma mieć dostęp. 
Dzięki temu  gość może bez problemu np. zaparkować, wygodnie przyjść do biura na spotkanie.

Integracja z istniejącym oprogramowaniem.03.
System i aplikacja mogą być zintegrowane z dowolnymi innymi modułami lub oprogramowaniem, 
które już występują w budynku. Dzięki temu można np. znacząco obniżyć zużycie energii lub przesyłać 
notyfikacje - “Czeka na Ciebie paczka - zgłoś się do recepcji”.

EKO-przypomnienia - oszczędność i styl życia.
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Czy to jest bezpieczne?
Administrator i użytkownicy panują nad tym, kto ma dostęp

W ramach własnych uprawnień użytkownicy kontrolują dostęp 
czasowy gości (ekipy remontowe, sprzątające, techniczne przy rożnych 
przeglądach)

Łatwe zarządzanie kontem

W dowolnej chwili można usunąć uprawnienia dostępu - sprzedaż 
telefonu, kradzież, zmiana najemcy lub właściciela lokalu, rotacja kadr.

Bardzo wysokie bezpieczeństwo transmisji

Obustronne szyfrowanie zapewnia bardzo wysokie bezpieczeństwo 
transmisji. Nie musisz się obawiać o kradzież danych, skopiowanie 
pilota lub inne wycieki.

Tak - to jest bezpieczne
i funkcjonalne rozwiązanie

Wszystko w jednym miejscu

Dostęp do pomieszczeń i biur w różnych lokalizacjach, wjazdy na plac, 
do garażu, powiadomienia od administratora lub przełożonych - 
wszystko to będzie w jednej intuicyjnej aplikacji.

więcej na stronie: bluebolt.pl

http://bluebolt.pl


Bardzo niski koszt instalacji

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się więcej

Sprawdź jak zadziała u Ciebie:
bluebolt.pl

Zmniejszenie ilości kabli

Brak konieczności wykonania skomplikowanych 
modernizacji i remontów
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