
MOBILE KEY:
digitale sluitconcepten 
voor MKB tot 20 deuren

The finest in keyless security

KEYLESS WORLD



DE SLEUTEL – 
NIEUW OVERDACHT

Bediening zonder sleutels –
comfort en veiligheid in uw hand
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Bij auto’s is de elektronische afstandbediening allang de standaard. Met Mobile-

Key van SimonsVoss functioneert elektronisch openen en sluiten ook in bedrijfs-

units met maximaal 20 deuren.

Ga van start in de KEYLESS WORLD – eenvoudiger is nauwelijks denkbaar! 

MobileKey vervangt de mechanische sleutels door een digitale transponder, een 

PinCode-toetsenbord of uw smartphone. In plaats van mechanische cilinders 

worden digitale cilinders gebruikt. Zonder bedrading en zonder boren. Met behulp 

van een gratis internet-app configureert u het systeem: en klaar is uw individuele 

sluitsysteem! 

De intelligente complete oplossing is geschikt voor max. 20 deuren en 100 ge-

bruikers. MobileKey overtuigt met hoge gebruikersvriendelijkheid en een hoog 

rendement. 

SimonsVoss heeft al meer dan 

een miljoen cilinders geïnstalleerd. 

Wanneer maakt u dezelfde keuze?

De experts van GiT vinden:  
"Het aanbevelen waard!"  

MobilkeKey werd in 2018 bekroond  
met de GIT Security Award.
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TOEGANG ONLINE
BEHEREN

Moderne toegangscontrole –
individueel, intuïtief, innovatief



Wilt u weten welke personen in uw bedrijf naar binnen en buiten gaan? Gebruik uw pc, 
tablet of smartphone om via het internet persoonlijke sluitschema’s aan te maken. 
Dat bepaalt u in een paar muisklikken met onze internet-app. Vervolgens worden de 
gegevens doorgegeven aan de digitale cilinder. Klaar.

Sleutel kwijt? Wat in Duitsland miljoenen keren per jaar gebeurt, vormt voor u geen 
enkel risico meer. Gaat een transponder verloren, dan kunt u hem in een paar seconden 
blokkeren. Het aanmaken van een nieuwe transponder duurt maar een paar minuten.

MOBILE KEY biedt u 
nog meer comfort en functionaliteit
//  Tijdschema’s en protocollering 

Met behulp van tijdschema’s kunt u bepalen wie er op welke momenten toegang 

krijgt. In de protocollering ziet u wie op welke momenten in bepaalde ruimten is 

geweest.

//  DoorMonitoring – de kleinste draadloze deurbewaking ter wereld 
Geïntegreerde sensoren in de cilinder bewaken de status van de deur en registreren 

elke statuswijziging.  Open, gesloten, nachtschoot compleet in- of uitgeschoven,  

enkel of dubbel afgesloten, te lang geopend: de belangrijkste informatie wordt 

onmiddellijk doorgegeven.

//  Meldingen, helemaal vanzelf 
Met behulp van het event management wordt bij voorgedefinieerde gebeurtenissen 

of alarmmeldingen informatie als push-bericht aan de smartphone of per e-mail 

gezonden.

//  Key4Friends 
Tijdelijke toegangsrechten, bijv. voor dienstverleners of klanten en gasten kunnen 

in de online-versie van MobileKey per e-mail worden verzonden. Uw Key4Friends is 

maximaal 6 maanden geldig en kan zo vaak u maar wenst worden verlengd.

Event management in realtime en uitgebreide weergave van meldingen. Dankzij de 

MobileKey-app wordt het systeembeheer altijd en overal uitgevoerd. De keuze voor 

digitaal sluiten zorgt dat uw snel kunt handelen.



6

VORM EN FUNCTIE  
VERENIGD

Wij vinden dat alles wat dagelijks zichtbaar is,
ook zo mooi mogelijk en praktisch moet zijn.



Innovatieve techniek mag tijdloos en mooi design niet uitsluiten. De zichtbare com-

ponenten als beslag of deurkrukken passen zowel in een moderne, alsook in een 

klassieke architectuur. 

Dat bewijzen internationale designprijzen – en veel tevreden gebruikers in diverse 

bouwtechnische omgevingen. 

//  Eenvoudige installatie, hoge rentabiliteit
Het monteren en vervangen van cilinders gebeurt volledig draadloos. Daardoor kunt 

u uw deuren in een handomdraai aanpassen, of achteraf verder uitbreiden, zonder 

boren of speciaal gereedschap. De bijbehorende elektronische cilinders kunt u met 

maar een paar handbewegingen inbouwen. Ook nog achteraf. Ze zijn voorzien van 

vele intelligente functies.

//  Veiligheid, made in Germany
Ons hoge veiligheidsniveau is bevestigd door onafhankelijke testen!

Hosted by SimonsVoss, geauditeerde internetservice en end-to-end- 

codering. 

Vorm, functie en veiligheid – 

Made in Germany





Ik wil precies bepalen en weten, wie hoe lang 
in een bepaalde ruimte verblijft. MobileKey 
registreert elke afzonderlijke bediening. Bij de 
cilinder met intelligente deurbewaking krijg ik 
zelfs onmiddellijk informatie over de actuele 
status van elke afzonderlijke deur.

Dankzij Key4Friends kan flexibele toewijzing 
van rechten aan gasten worden verlengd tot 
wel 6 maanden. 

Mathias K., 
advocaat

Barbara Y.,
huisvrouw en moeder

Nog transparanter  
is niet mogelijk.

Goede vrienden blijven 
graag wat langer.

GEEF NU  
UW SLEUTEL AF.

:: Gratis online op www.simons-voss.com registreren

::  Mechanische tegen digitale cilinders omruilen – draadloos

:: Toegangsrechten online overal en altijd beheren

::  Digitaal naar binnen en buiten – in plaats van een sleutel, met 
smartphone, transponder of PinCode-toetsenbord

::  Wilt u weten wat er thuis aan de hand is? DoorMonitoring  
maakt het mogelijk

::  Key4Friends maakt spontaan, gecontroleerde toegang  
tot gebouwen mogelijk
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STANDA ARD - 
VERSIE

ONLINE-
UITB REIDIN G

10

MET MAAR EEN PAAR 
MUISKLIKKEN NAAR UW 
SLUITSYSTEEM



//  01.  Internet-app

MobileKey wordt met de internet-app geïnstalleerd en beheerd. De app is bedienbaar 

op elk apparaat met een internetaansluiting, zoals pc’s, tablets, Mac-computers  

of smartphones. U bepaalt met maar een paar muisklikkenwie over bepaalde  

toegangsrechten beschikt. Kinderlijk eenvoudig en op elk moment aan te passen.

//  02. SimonsVoss-server

De gegevens uit de internet-app worden op de geauditeerde server van SimonsVoss  

overgebracht. Hier worden ze in het sluitschema verwerkt en weer teruggestuurd naar 

de internet-app. Automatisch, u hoeft daarvoor niets te doen.

//  03. Standaardversie

Met behulp van het programmeerapparaat geeft u de gegevens door aan de trans-

ponders  en sluitelementen. Uw systeem is nu klaar voor gebruik.

//  04. Optioneel: Online uitbreiding

In de online versie zijn uw sluitcomponenten in het netwerk rechtstreeks via een  

SmartBridge verbonden met de server. Zo worden systeemconfiguraties en  

wijzigingen van rechten vrijwel onmiddellijk omgezet. Totale controle, altijd en overal.

//  05. De draadloze sleutel als identificatiemedium

Openen en sluiten zonder mechanische sleutels: met de transponder,  

het PinCode-toetsenbord of de smartphone (online). Zo gemakkelijk stapt  

u nu over naar digitaal openen en sluiten.

//  06. Sluitcomponenten

Uw radiografische sleutel verzendt de opgeslagen individuele rechten met één  

druk op de knop naar de digitale cilinder of een hiervoor specifiek voorbereid relais. 

Als de autorisatie klopt, staan dan alle deuren voor u open.

//  Veiligheid, made in Germany
Ons hoge veiligheidsniveau is bevestigd door onafhankelijke testen!

Hosted by SimonsVoss, geauditeerde internetservice en end-to-end-  

codering. 



// Digitale dubbele-knopcilinder – MobileKey: de allrounder
De vrij draaiende digitale dubbele-knopcilinder – MobileKey is in de standaard variant 

geschikt voor gebruik binnen en buiten. Hij is voorzien van de functie ‘Toegangscon-

trole’ voor tijdschema’s en het protocolleren van passages. Met de geïntegreerde 

knoopcellen kunt u de cilinder max. 300.000 maal activeren. Voor de online  

uitbreiding van het sluitsysteem zijn cilinders met netwerkintegratie verkrijgbaar.

// Andere uitvoeringen en opties
::    Comfortuitvoering met toetsbediening:  hiermee kan de deur  

van binnen zonder transponder geopend worden. 

::    Weerbestendige uitvoering: voor montage in het buitenbereik 

::    Multirast-uitvoering: voor gebruik in deuren met meerpunts-vergrendeling 

::    Halve cilinder:  Toepassingen zijn voornamelijk poorten en sleutelschakelaars

::    DoorMonitoring-uitvoering:  sensoren bewaken, registreren en geven de 

deurstatus in real-time door.  Voor deze functie moet SmartBridge worden 

gebruikt om de onlineuitbreiding te integreren.

::    Andere uitvoeringen:  Swiss Round-profiel of Scandinavian Oval
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SLUITCOMPONENTEN

Alle MobileKey-cilinders en SmartRelais bieden een groot aantal intelligente  
functies. Hiertoe behoren de toegangscontrole met protocollering van maximaal  
500 passages en afzonderlijke tijdschema’s. U bepaalt wie op welk moment  
toegang krijgt.



// Digitaal SmartRelais – MobileKey: de specialist voor garagedeuren en rolluiken
Kenmerkende toepassingen voor onze elektronische sleutelschakelaar zijn sluitele-

menten zonder cilinder, zoals bijv. deuropeners, motorsloten, aandrijvingen van gara-

gedeuren en andere elektrische installaties en systemen. Hierbij zijn twee varianten 

beschikbaar: de standaard opbouwmontage in witte behuizing en de versie voor  

inbouw in schakeldozen in de wand.



// Transponder MobileKey
Met de transponder neemt u de toekomst van de deurbediening zonder sleutels  

helemaal zelf in de hand: maak uw deuren radiografisch open met één druk op de 

knop! Met maar één batterij kunt u max. 400.000 maal activeren.
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IDENTIFICATIEMEDIA

Digitale, radiografische sleutels vervangen uw mechanische sleutels compleet: de 
transponders en PinCode-toetsenborden op batterijen identificeren personen met 
toegangsrechten volgens individueel vastgelegde regels.



// PinCode-toetsenbord – MobileKey
Het ultradunne en elegante PinCode-toetsenbord kunt u zonder bedrading 

binnen en buiten aanbrengen. Desgewenst kan het zelfs op glas worden gemon-

teerd. Met het toetsenbord bedient u uw deuren door het invoeren van een code 

van 4 tot 8 cijfers  die u zelf kunt vastleggen en altijd kunt aanpassen.

// In netwerk geïntegreerde uitvoering voor online beheer
Voor het online beheer van de pincodes is een uitvoering met netwerkintegratie 

beschikbaar. Zo worden veranderingen van pincodes vrijwel  

onmiddellijk omgezet.



// Internetapplicatie
Een intuïtief bedienbare internet-app voor elk apparaat met een internetaansluiting,  

zoals een pc, Mac, tablet of smartphone. Met de internet-app worden sluitschema’s 

met toegangsrechten aangemaakt en opgeslagen op de SimonsVoss server. Het 

sluitschema kan met elke gangbare standaard browser onafhankelijk van het platform 

worden weergegeven en bewerkt. Overige voordelen voor de gebruiker: geen tijdroven-

de back-ups en altijd volledig up-to-date in technologisch opzicht. 

// MobileKey-apps voor iOS/Android 
Met de MobileKey-app wordt het systeem beheerd via de smartphone. Deurbewaking, 

afstandbediening, Key4Friends, bekijken van passagelijsten en  

de ontvangst van meldingen zijn de functies voor het dagelijks gebruik. 
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BEHEER/ 
PROGRAMMERING

Bij het internetbeheer en de programmering van MobileKey  
stonden veiligheid en gebruikersgemak op de voorgrond.



// SmartBridge MobileKey
Als systeem uitbreiding is de online versie beschikbaar. Deze verbindt het sluitsysteem 

via een SmartBridge rechtstreeks met de geauditeerde SimonsVoss internetserver. Via 

de SmartBridge worden programmeertaken opgehaald en de sluitelementen auto-

matisch geprogrammeerd. Hierdoor hoeft het USB-programmeerapparaat niet meer 

gebruikt te worden. Verder is met de online-uitbreiding een groot aantal extra functies 

mogelijk, o.a. opening op afstand, verzenden van Key4Friends of systeemmeldingen bij 

opening van deuren en alarm.

// USB-programmeerapparaat MobileKey
Met het compacte USB-programmeerapparaat geeft u automatisch alle gegevens door  

aan de sluitcomponenten in uw MobileKey-systeem.

Voor de programmering van de componenten is een computer nodig met een Windows-, Android- of Mac-besturings-
systeem (pc, notebook, netbook of tablet) die beschikt over een USB-aansluiting.



Hypermoderne radiografische sleutels
In het MobileKey-systeem zijn gangbare  

sleutels overbodig geworden.  Bedien uw 

deuren met maar één transponder,  

een PinCode-toetsenbord  

of uw smartphone.

Sluiten en nog meer
Met behulp van tijdschema’s bepaalt u wie  

er op welke momenten toegang krijgt.  

Op uw pc kunt u vervolgens bekijken wie 

op welke momenten  

bepaalde ruimten heeft bezocht.

Intuïtieve internet-app  
en programmering.

In een paar minuten weet u hoe  

de internet-app werkt en kunt u  

alles zelf configureren.

Superieur in economisch opzicht
MobileKey is voordelig  

en heeft nauwelijks onderhoud nodig. Het 

is daardoor geschikt voor installaties met 

20 deuren, tot 100 gebruikers.

Nooit meer problemen door  
kwijtgeraakte sleutels

Wanneer uw transponder kwijt  

is, kunt u hem heel gemakkelijk  

blokkeren en een nieuwe activeren.  

En het beste daarbij: u hoeft geen  

enkel slot meer te vervangen.

Eenvoudige installatie, gemakkelijk 
aanpassen

De digitale cilinder wordt gewoon in plaats  

van de mechanische cilinder ingebouwd. 

Hij is binnen een paar minuten  

gemonteerd. Zonder bedrading, zonder 

boren, zonder vuil!

Totale flexibiliteit dankzij  
beheer via internet.

U kunt MobileKey met elk apparaat met 

een internetaansluiting vanaf iedere plek 

ter wereld beheren, gebruikers aanleggen 

of blokkeren, rechten wijzigen of  

de status van deuren opvragen.

Complete service
Uw speciaalzaak neemt graag de maten 

van de cilinders op, verzorgt de installatie 

en configuratie en het beheer 

van uw sluitschema – inclusief  

de programmering – als dienst- 

verlening tegen betaling.

VELE VOORDELEN 
LEVEREN DE  
BESTE ARGUMENTEN!
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SimonsVoss heeft al meer dan 1 miljoen  

digitale cilinders geïnstalleerd. 

Wanneer maakt u dezelfde keuze?

Hypermoderne radiografische sleutels
In het MobileKey-systeem zijn gangbare  

sleutels overbodig geworden.  Bedien uw 

deuren met maar één transponder,  

een PinCode-toetsenbord  

of uw smartphone.

Sluiten en nog meer
Met behulp van tijdschema’s bepaalt u wie  

er op welke momenten toegang krijgt.  

Op uw pc kunt u vervolgens bekijken wie 

op welke momenten  

bepaalde ruimten heeft bezocht.

Intuïtieve internet-app  
en programmering.

In een paar minuten weet u hoe  

de internet-app werkt en kunt u  

alles zelf configureren.

Superieur in economisch opzicht
MobileKey is voordelig  

en heeft nauwelijks onderhoud nodig. Het 

is daardoor geschikt voor installaties met 

20 deuren, tot 100 gebruikers.

Nooit meer problemen door  
kwijtgeraakte sleutels

Wanneer uw transponder kwijt  

is, kunt u hem heel gemakkelijk  

blokkeren en een nieuwe activeren.  

En het beste daarbij: u hoeft geen  

enkel slot meer te vervangen.

Eenvoudige installatie, gemakkelijk 
aanpassen

De digitale cilinder wordt gewoon in plaats  

van de mechanische cilinder ingebouwd. 

Hij is binnen een paar minuten  

gemonteerd. Zonder bedrading, zonder 

boren, zonder vuil!

Totale flexibiliteit dankzij  
beheer via internet.

U kunt MobileKey met elk apparaat met 

een internetaansluiting vanaf iedere plek 

ter wereld beheren, gebruikers aanleggen 

of blokkeren, rechten wijzigen of  

de status van deuren opvragen.

Complete service
Uw speciaalzaak neemt graag de maten 

van de cilinders op, verzorgt de installatie 

en configuratie en het beheer 

van uw sluitschema – inclusief  

de programmering – als dienst- 

verlening tegen betaling.



©  Copyright 2022, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring. 
Alle rechten voorbehouden. Teksten, illustraties en grafische elementen vallen onder 
het auteursrecht. De inhoud van dit medium mag niet worden gekopieerd, verspreid of 
aangepast. Voor bindende technische gegevens verwijzen we u naar ons systeemmanual. 
Technische wijzigingen voorbehouden. SimonsVoss en MobileKey zijn geregistreerde 
merken van SimonsVoss Technologies GmbH.

Typisch SimonsVoss

SimonsVoss, de pionier op het gebied van radiografisch geregel-
de, draadloze sluittechniek biedt systeemoplossingen met een 
breed productgamma voor de vakgebieden SOHO, kleine en 
grote bedrijven en publieke instellingen. SimonsVoss-sluitsyste-
men combineren intelligente funtionaliteit, hoge kwaliteit en 
bekroond design Made in Germany. Als innovatieve systeemaan-
bieder hecht SimonsVoss grote waarde aan schaalbare syste-
men, hoge beveiliging, betrouwbare componenten, sterke soft-
ware en eenvoudige bediening. Hierdoor wordt SimonsVoss 
beschouwd als een technologisch marktleider op het gebied van 
digitale sluitsystemen. Moed voor vernieuwing, duurzaam denken 
en handelen, evenals een hoge waardering voor medewerkers en 
partners zijn het  fundament van onze economische successen.

SimonsVoss is een onderneming van de ALLEGION Group – een internationaal opererend 
netwerk op het gebied van beveiliging. Allegion is in ongeveer 130 landen over de hele wereld 
actief (www.allegion.com).

Made in Germany
SimonsVoss neemt het predikaat “Made in Germany” bijzonder serieus.  
Alle producten worden  uitsluitend ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland.

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastraße 4 | 85774 Unterföhring
Duitsland
Tel. +49 89 992280
info-simonsvoss@allegion.com
www.simons-voss.com I www.allegion.com
www.my-mobilekey.com

Ga voor algemene informatie over veiligheid en onderhoud naar,  
www.simons-voss.com/nl/security.html
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