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DOM Tapkey
GEMAKKELIJKE MOBIELE TOEGANG

DE SMARTPHONE IS DE SLEUTEL

DOM en Tapkey bieden u het beste 

van beide werelden. Met het brede 

assortiment aan DOM Tapkey digitale 

sluitsystemen kunt u vrijwel iedere 

situatie het hoofd bieden.

Wij beschikken over een uitgebreid  

assortiment aan digitale cilinders, 

digitale handgrepen, digitale hangsloten 

en digitale wandlezers om alarmen te 

activeren of garagedeuren te openen. Wij 

geloven dat iedereen en alles van waarde 

zonder compromissen veilig moet zijn en 

blijven. Daarom zijn alle DOM-producten 

zwaar beveiligd, door gebruikmaking 

van sterke versleuteling. Daarnaast heeft 

het sterke, hoogwaardige mechanische 

hang- en sluitwerk, gecombineerd met 

innovatieve elektronische componenten,  

zichzelf bewezen als betrouwbaar en 

heeft het een lange levensduur.

Net als  het digitale sluitwerk is de 

Tapkey app gemakkelijk te gebruiken. 

Hij activeert een DOM Tapkey-cilinder 

via de NFC (Near Field Communication) 

van een smartphone. 

De administratiegebruiker kan andere 

gebruikers veilig machtigen via een zwaar 

beveiligde Tapkey ID of Google ID.

DE TAPKEY APP VERSCHAFT 

GEMAKKELIJKE MOBIELE TOEGANG

U kunt binnen enkele minuten uw 

eigen digitale sluitsysteem aanmaken. 

Er zijn drie eenvoudige stappen: 

download de Tapkey app via Google of 

the Apple store, activeer uw account, 

verbind het sluitsysteem voor uw 

digitale cilinder in de toegangsdeur en 

(bijvoorbeeld) de garage, en klaar is 

Kees! In slechts enkele stappen kunt 

u gebruikers machtigen om een deur 

met een digitaal apparaat of een DOM 

Tapkey label te openen of te sluiten.

DOM Tapkey
De smartphone is de sleutel 
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Hoe te gebruiken

 Tapkey hardwarelabel
n Gebruik uw bestaande Google  

 ID (geen extra registratie nodig) 

 of Tapkey ID
n Programmeer uw label met uw  

 smartphone
n DOM Tapkey sluitsystemen zijn  

 standalone; er hoeft geen andere  

 apparatuur in of in de buurt van  

 de deur te worden geïnstalleerd
n Gemakkelijk aanmaken van een  

 nieuw Google ID-account

n Zeer veilige communicatie door  

 end-to-end versleuteling
n Open systeem: gebruik de app,  

 uw smartphone en label met  

 verschillende sluitsystemen van  

 verschillende fabrikanten
n Open platform: gebruik dezelfde  

 smartphone label en app om  

 uw woning, kantoor, postbus,  

 auto (gedeelde auto), hotelkamer,  

 parkeerplaats te openen en uw  

 alarmsysteem te activeren

Volledig systeem

n Beheer machtigingen voor   

 toegang via de app
n Drie gratis licenties voor   

    smartphones per gebruiker:   

 u kunt de licenties door elkaar 

 in uw totale systeem gebruiken:  

 bijv. twee gebruikerslicenties  

 op apparaat één en vier   

 gebruikerslicenties op apparaat  

 twee
n Open zonder internettoegang
n Aanvullend gebruik van een DOM  

PROGRAMMA

Draadloos via de cloud (3G/4G/LTE)

Transponder

NFC

TOEGANG

Tapkey App

Tapkey Transponder
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Tapkey is een open app-platform, dus u 

kunt dezelfde app, smartphone en DOM 

Tapkey-label gebruiken voor andere 

Tapkey-toepassingen, zoals het openen/

bereiken van uw gedeelde voertuig, 

parkeerplek, hotelkamer of postbus.

Programmeerbare transpondersleutel 

DOM Tapkey
GEMAKKELIJKE MOBIELE TOEGANG 

NFC
Near Field Communication

maar verschaft ook ‘offline’ gebruik van 

de rechten. Toegangsrechten kunnen 

ook snel worden herroepen door de ID te 

verwijderen of het label van de gebruiker 

van de smartphone in de Tapkey app te 

blokkeren. De smartphone waarvoor de 

toegangsrechten zijn herroepen ontvangt 

Het gebruik van NFC - Near Field 

Communication - en de korte afstand 

tussen de sluitmedia en het sluitsysteem 

verzekert dat niemand het systeem kan 

kraken. De DOM Tapkey gemakkelijke 

mobiele toegangsoplossing staat niet 

alleen toe om snel rechten te verlenen, 

de nieuwe informatie binnen seconden via 

de mobiele verbinding. Om zeker te zijn, 

kunt u de zwarte lijst van geblokkeerde 

labels en ID’s direct via uw smartphone 

overdragen naar het sluitsysteem.

DOM Tapkey Transponder

nodig heeft. Een uitstekende keus voor 

mensen die de voorkeur geven aan een 

meer traditionele manier om toegang te 

krijgen. Het behoeft geen betoog dat de 

administratiegebruiker de DOM Tapkey 

transponder binnen seconden via de 

mobiele apparaten programmeert. 

DOM Tapkey gemakkelijke mobiele 

toegang is niet gewoon een toegangs-

oplossing voor smartphones met 

NFC-technologie. Daarnaast kunt u de 

DOM Tapkey transponder gebruiken, 

die gemakkelijk aan uw sleutelhanger 

kan worden bevestigd en geen batterij 

Voordelen van NFC

n Laag energieverbruik dankzij RFID
n Betere beveiliging door ‘close contact’ - technologie
n Snelle leesprestaties
n Standaard zware versleuteling voor de beste beveiliging
n De machtigingen voor toegang zijn zichtbaar op het 

 scherm van de smartphone
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Stel direct toegangsrechten met 
tijdsbeperkingen in

TAPKEY VRIENDEN EN FAMILIE

Ontgrendelen is altijd gratis. Beheer 

toegangsrechten voor gebruikers van 

smartphones. Beheer labels via een 

smartphone met NFC. Bekijk de laatste 

drie gebeurtenissen voor aanmelding 

voor toegang. Opwaarderen van firmware 

van sluitsystemen direct via smartphone. 

SLIM ZAKELIJK

Dezelfde eigenschappen als vrienden 

en familie. Volledig overzicht van 

toegangsgebeurtenissen. Meerdere 

administratiegebruikers. Licentie om 

uw Tapkey app professioneel op andere 

platforms, zoals Airbnb, te gebruiken.

Tapkey App

App modellen

   

Voordelen van de app

n Virtuele, slimme digitale sleutelring
n Gemakkelijke beveiligde download
n Gebruik van zeer veilig Google-ID
n Rechten voor mobiele  sleutels  

 verliezen hun geldigheid na een 

 gespecificeerde periode zonder  

 bijwerken
n Hoog niveau beveiliging van uw 

 online gegevens met de modernste  

 server in de EU
n Bekijk de laatste drie gebeurtenissen
n Als uw apparaat is gecrasht of  

 gestolen, deactiveer dan gewoon  

 het apparaat of de ID op Google of  

 uw Tapkey-account
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DOM Tapkey
GEMAKKELIJKE MOBIELE TOEGANG

DOM Tapkey
Start uw nieuwe, gemakkelijke, flexibele leven met DOM Tapkey
Gemakkelijke mobiele toegang voor al uw beveiligingswensen

n Oplossingen voor de T30 tot de  

 T90 digitale handgrepen voor  

 deuren (digitale cilinder)
n Oplossingen voor ontsnappings- en  

 paniekdeuren (DIN EN 179 en 1125)
n Een breed assortiment aan digitale  

 hardwareproducten voor vrijwel  

 iedere deursituatie
n Lange levensduur batterij

n Twaalf varianten digitale cilinders  

 (voor verschillende soorten deuren)
n Gemakkelijk vervangen van de  

 batterij
n Ook leverbaar als Zwitsers 22 mm  

 rondprofiel en Scandinavisch rond  

 en ovaalprofiel, varianten digitale  

 handgrepen voor binnenshuis en  

 buitenshuis en digitale hangsloten

DOM digitale cilinder, handgreep en wandlezer:

n Onze digitale cilinders en   

    handgrepen zijn niet alleen   

 vermaard vanwege de kwaliteit van  

 de materialen, maar ook vanwege  

 het hoge niveau van beveiliging
n  De DOM Tapkey cilinder in   

 europrofiel is altijd voorzien van  

 SKG3, IP65 en T90
n Hoogwaardig

DOM Tapkey Pro 
digitale knopcilinder

DOM Tapkey toegangsbeheerder 
digitale wandlezer

DOM Tapkey digitale 
handgreep Guardian

DOM Tapkey Pro digitale 
dubbele knopcilinder

DOM Tapkey digitaal 
hangslot

Privéwoning Garage Privébedrijf Vakantiewoning Poort
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“Naast Facebook, e-mail en het beheren van  
 mijn account, maak ik nu ook gebruik   
 van mijn mobiele telefoon om mijn huis 
 te openen via de Tapkey app.”
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