Veilige Toegang

De Slimme Sleutelkluis Clavisio SMART ***
een veilige, efficiënte en gebruiksvriendelijke toegangsoplossing.
De Clavisio SMART*** is een gecertificeerde totaaloplossing voor (tijdelijke) toegang middels smartphone of tablet.
Door middel van een app op de smartphone of tablet wordt toegang gegeven tot woningen en wooncomplexen.

De Claviso SMART*** kent vele gebruiksvoordelen zoals:
-

-

Een efficiënt logistiek proces, aangezien geen
fysieke sleutel meer nodig is.
Gecontroleerd toegangsbeheer, waardoor eenvoudig
inzicht is te verkrijgen wie, wanneer toegang tot de
sleutelkluis heeft verkregen.
Eenvoudige plaatsing, waarbij maatwerk mogelijk is
in geval van een afwijkend deurformaat.
Meerdere sleutels van de woning/cliënt kunnen
worden opgeborgen in de sleutelkluis.
Centrale toegangsvoorziening voor wooncomplexen
kan middels de Clavisio SMART Switch.

Bovenstaande gebruiksvoordelen zorgen voor een aanzienlijke beheersing van de
totaal kosten, rondom toegangsoplossingen voor zorgorganisaties.
Daarnaast heeft de Clavisio SMART*** grootschalig bewezen
een betrouwbaar alternatief te zijn voor de vaak kwetsbare code kluisjes
en de grote sleutelbossen.
De veiligheid van de Clavisio SMART*** sleutelkluis is uitvoerig getest
door de Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG). Na diverse intensieve testen
te hebben doorstaan heeft de Clavisio SMART*** de hoogst mogelijke
classificering van drie sterren (extra zwaar inbraakwerend ) vanuit het SKG
ontvangen en voldoet hiermee tevens aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen
(PKVW).

Inmiddels hebben wij, in de afgelopen jaren, diverse klein- en grootschalige (thuis-) zorgorganisaties, plus
woningcorporaties, succesvol voorzien van deze universele toegangsoplossing. Waarbij de combinatie van
gebruiksvriendelijkheid, kostenbesparing en de nauwkeurige toegangsregistratie het verschil voor onze klanten
hebben gemaakt.
Wilt u meer weten over deze toegangsoplossing en welke mogelijkheden er voor uw zorgorganisatie bestaan?
Neem dan contact met ons op en wij nodigen u graag uit voor een informatief gesprek met demonstratie.

Intercares Nederland B.V.
Intercares Nederland B.V. is een leverancier gespecialiseerd in het bieden van intra- en extramurale zorgoplossingen.
Onze missie is “De kwaliteit van leven voor ouderen en hulpbehoevenden te verbeteren door inzet van slimme en de
juiste zorgoplossingen”. Intercares Nederland B.V. biedt meer dan 10.000 eindgebruikers en meer dan 100
woonzorglocaties door heel Nederland eigentijdse zorgoplossingen. Voor meer informatie: www.intercares.nl
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