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SALTO SYSTEMS – EEN SPRONG VOORUIT

Sinds 2001 levert SALTO technologisch de meest gea-

vanceerde elektronische toegangscontrole oplossingen 

op de markt - zonder kabels en zonder sleutels. 

Door de ontwikkeling van het SALTO Virtual Network 

(SVN) met data-on-card zorgde SALTO voor een omme-

keer in de wereld van toegangscontrole en stelde zij  

nieuwe normen in veiligheid, comfort en kosteneffecti-

viteit. Deze ontwikkeling is van toepassing op vandaag 

de dag en in de toekomst.

Het SALTO XS4 platform biedt een breed scala van de 

meest uitgebreide en veelzijdige producten. Hierdoor 

biedt SALTO toegangscontrole aan de meest uiteen-

lopende markten - van kantoor- en overheidsge-

bouwen tot allerlei toepassingen in de zorg, openbare 

instellingen, onderwijs, hotels en luchthavens.

Dankzij voortdurende innovatie en ontwikkeling, heeft 

SALTO zich in iets meer dan tien jaar als een van de 

top vijf toonaangevende aanbieders van elektronische 

toegangscontrole geplaatst. 

Naast het hoofdkantoor in Oiartzun (Spanje), heeft 

SALTO nu 24 eigen kantoren wereldwijd. SALTO toe-

gangscontrole oplossingen zijn in meer dan 90 landen 

geïnstalleerd op meer dan 2 miljoen deuren
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SALTO toegangscontrole oplossingen zijn wereldwijd in gebruik 

in een oneindige reeks van uitdagende en unieke toepassingen 

en faciliteiten. Door de schaalbaarheid van het systeem kunnen 

zowel kleinere projecten als grote installaties, in diverse markt-

groepen worden bediend.
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SALTO zorgt voor meer veiligheid
• De makers van het SALTO Virtual Network (SVN) met 

gepatenteerde en snelle lees-en-schrijf data-on-card 

technologie, zijn gespecialiseerd in het toepassen van 

virtuele netwerken op de meest veilige manier.

• Compatibiliteit met de meest gangbare RFID-

technologieën en gebruik van specifieke beveiligings-

protocollen en versleutelde data overdracht (Mifare, 

Mifare plus, DESFire, DESFire EV1, Legic Prime, Legic 

Advant, HID iCLASS, SKIDATA en Picopass).

• Compatibel met toonaangevende fysieke 

beveiligingsinformatie management systemen (PSIM), 

voor uitgebreide beveiligingsoplossingen.

• Betrouwbare producten dankzij in-house R&D en 

kwaliteitsmanagement teams met een eigen fabriek 

voor productie.

SALTO zorgt voor meer flexibiliteit
• Compleet hardware en software platform met 

mogelijkheden voor vrijwel elke deur en/of 

toegangspunt voor alle marktgroepen.

• De open architectuur en gestandaardiseerde 

interfaces sluiten naadloos aan op verschillende video, 

alarm, beveiligings- en gebouwbeheersystemen.

• Toekomstbestendige schaalbaarheid, het platform 

past zich gemakkelijk aan op de veranderende eisen.

• Jarenlang ontwikkelde kennis van virtueel netwerk 

technologie die de toepassing van online, offline, 

draadloze en mobiele toegangscontrole zeer effectief 

en efficiënt maakt.

• Integratie van toegangsrechten en compatibiliteit met 

andere systemen door middel van multi-applicatie 

kaart technologie.

• De ontwikkelingen zijn gebaseerd op de behoeften 

van de markt om de oplossingen te leveren die het 

meest nodig zijn. 

SALTO zorgt voor meer gebruiksgemak
• Effectief en tijdbesparend beheer van alle online, 

offline en draadloze toegangspunten en applicaties in 

één softwarepakket.

• Behalve op deuren kan SALTO ook worden toegepast 

op liften, brievenbussen, meubilair, lockers, machines 

en afvalcontainers.

• De software is gestructureerd rond gebruikers 

en deuren, met eenvoudige navigatie en 

gebruiksvriendelijk beheer van gebruikersgroepen, 

beheer vanaf meerdere werkplekken (webbased) en 

meerdere locaties (partitional).

• ID dragers kunnen voor meerdere toepassingen 

worden gebruikt. Veilige en efficiënte uitgifte, 

programmering en validering van toegangscontrole, 

maar ook betalingssystemen en tijd- en 

aanwezigheidsregistratie.

• Toegangsplannen zijn snel, eenvoudig en veilig bij te 

werken.

SALTO zorgt voor meer efficiëntie
• Mechanisch sleutelbeheer is kostbaar, onzeker en 

vaak een heel gedoe. Kosten worden gemaakt bij het 

vervangen van lopers, het uitboren van sloten, het 

bijhouden van de sleuteluitgave van alle betrokken 

gebruikers en indirecte kosten zoals van het 

onderhoudsteam kan aanzienlijk zijn.

• Kostenbesparend onderhoud van deur componenten:

 − Geen vervanging van hardware nodig als er sleutels 

kwijt geraakt zijn.

 − Uitgifte van nieuwe sleutels met in een handomdraai 

gebruikersspecifieke toegangsrechten.

 − Verlaag onderhoudskosten door betere controle op 

belangrijke informatie, zoals de status van de batterij 

die via data-on-card-technologie (SVN) automatisch 

verzonden wordt naar de beheersoftware.

 − Een gebouwbeheerder kan snel en gemakkelijk alle 

toegangsplannen updaten in het systeem, daar is 

geen externe hulp, die geld kost, voor nodig.

• Maximaal ROI dankzij de buy-once filosofie, geen 

terugkerende licentiekosten.

• De investering op voorhand is aanzienlijk minder 

dan bij traditioneel bekabelde toegangscontrole 

oplossingen met ingewikkelde constructies, hardware 

en doorlopende software licentiemodellen.

• SALTO hardware is ontworpen om kosten-effectief 

aan internationale standaarden van draadloze 

technologie te voldoen.

• Verzekeringskosten kunnen tot een minimum beperkt 

worden dankzij de algemene veiligheid van het 

SALTO-systeem en de EN, VdS en SKG*** hardware.

TOEGANGSCONTROLE 
ZONDER KABELS
DE VOORDELEN VAN 
EEN SALTO OPLOSSING
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SALTO VIRTUAL NETWORK (SVN)
DATA-ON-CARD 
TOEGANGSCONTROLE SYSTEEM

Het SALTO Virtual Network (SVN) biedt een 

toegangscontrole systeem de flexibiliteit om, wanneer 

vereist, te kunnen groeien van een klein aantal 

deuren en gebruikers naar een groot aantal deuren 

en gebruikers. Het staat stand-alone sloten toe om 

informatie te lezen, te ontvangen en te schrijven via 

versleutelde en veilige data-on-card communicatie dat 

gebruik maakt van de mogelijkheden van RFID lees-en-

schrijf technologie.

SVN slaat alle toegangsdata op en distribueert deze 

via de operationele ID drager. Bij het presenteren 

van een ID drager op een offline stand-alone slot, 

zal deze niet alleen de toegangsrechten controleren, 

maar dankzij tweezijdige communicatie schrijft het slot 

tevens gegevens terug op de ID drager, zoals blacklist 

informatie of de batterijstatus. De ID drager stuurt 

vervolgens deze informatie door naar de server via 

online wandlezers die in staat zijn om informatie van ID 

dragers te updaten en te ontvangen, waar dan ook in 

het gebouw. 

06  

SALTO WIRELESS
WIRELESS REAL-TIME 
TOEGANGSCONTROLE SYSTEEM

Om de veiligheid naar een hoger niveau te tillen, heeft 

SALTO de XS4 wireless online oplossing ontwikkeld. 

Het is ontworpen voor toepassingen die in hoge mate 

real-time toegangscontrole nodig hebben. SALTO 

Wireless kan als onafhankelijk systeem gebruikt worden 

of als aanvulling op het SALTO Virtual Network (SVN) en 

bedrade IP-oplossingen. Het verbindt batterij-

aangedreven elektronische beslagen en cilinders 

middels radio-ontvangers (2,4 GHz) op lage frequentie. 

Deze communiceren met XS4 gateways, die verbonden 

zijn via Ethernet / WiFi naar de centrale server.

Met een enkele muisklik is het netwerk te configureren 

of kunnen wijzigingen in real-time worden aangebracht. 

De geschiedenis van toegangsactiviteiten kan 

gedownload worden voor real-time controle, andere 

functies zijn het op afstand verwijderen van gebruikers,  

direct de batterij status verzamelen om het onderhoud 

te regelen en nog veel meer, allemaal vanaf één PC en 

in real-time.

TOEGANG BIJ ONLINE PUNTA

TOEGANG BIJ OFFLINE PUNTB
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SALTO MOBILE OPLOSSINGEN
TOEGANGSCONTROLE 
VIA SMARTPHONES

Met de JustIN technologie van SALTO kunnen 

smartphones gemakkelijk en voordelig een belangrijke 

rol spelen in toegangscontrole oplossingen. 

JustIN Mobile stelt gebruikers in staat om deuren met 

een smartphone te openen. Het gebruikt Bluetooth 

Low Energy (BLE) voor de communicatie tussen de 

smartphone en de elektronische sloten. De mobiele 

sleutel wordt vanuit ProAccess SPACE management 

software, “Over the Air” (OTA) verstuurd naar een JustIN 

Mobile app op een geregistreerde en geverifieerde 

smartphone. Gebruikers kunnen hierdoor hun mobiele 

sleutels op ieder moment en waar dan ook ontvangen.

JustIN mSVN (mobiel SALTO Virtual Network) maakt van 

de smartphone een update punt om toegangsrechten 

direct bij te werken. Toegangsrechten kunnen daardoor 

waar en wanneer nodig worden bijgewerkt ook als 

er geen vast bekabelde wandlezer in de buurt is. 

De nieuwe toegangsrechten worden verzonden naar 

geautoriseerde en geregistreerde gebruikers vanuit 

ProAccess SPACE naar de mSVN app. De smartphone 

werkt via NFC de rechten op ID dragers bij in plaats van 

de gebruikelijke XS4 online wandlezer.

SALTO INTEGRATIE
NAADLOZE COMBINATIE VAN
VERSCHILLENDE 
BEVEILIGINGSSYTEMEN

Bij veel beveiligingsinstallaties is er behoefte 

om systemen van verschillende leveranciers te 

combineren. SALTO biedt diverse mogelijkheden 

voor integratie met producten van derden aan. Zoals 

interfaces en API‘s voor verbinding tussen SALTO 

en bekabelde toegangscontrole systemen van 

derden, alsmede integratie met video surveillance, 

parkeerbeheer, kentekenplaat herkenning, biometrie, 

tijd & aanwezigheid, systemen voor controle 

van vluchtdeuren, Physical Security Information 

Management Systems (PSIM), zelfs systemen voor 

training van veiligheidsvoorschriften en nog veel meer.
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SALTO XS4
PRODUCT PLATFORM

Het SALTO XS4-platform combineert elektronische 

sloten, randapparatuur en software waarmee het 

mogelijk is om elektronische toegangscontrole 

oplossingen, zonder kabels, op maat te leveren. 

Alles past, alles functioneert.

XS4
BESLAGEN
FLEXIBEL EN 
ZONDER KABELS

Elektronische deurbeslagen 

zijn in veel varianten 

beschikbaar, geschikt voor 

montage op houten deuren en 

profieldeuren van hout, staal, 

kunststof en aluminium. Zelfs 

gebruik op brand-, rook-, 

vlucht- en uitgangsdeuren is 

mogelijk. Voor gebruik met het 

SALTO Virtual Network (SVN) 

en XS4 Wireless online. 

Compatibel met de meeste 

Europese, Scandinavische en 

ANSI insteeksloten en 

dagschoten.

XS4
GEO CILINDERS
COMPACT EN 
VEELZIJDIG

Uitgebreid assortiment van 

elektronische cilinders. In het 

bijzonder geschikt voor deuren 

waar geen elektronisch beslag 

gemonteerd kan worden of waar 

dit niet gewenst is. Voor gebruik 

met het SALTO Virtual Network 

(SVN) en XS4 Wireless online. 

Verkrijgbaar in vele uitvoeringen, 

o.a. halve cilinder, ciilnder met 

draaiknop, dubbele cilinder, 

SKG***, VdS BZ+, hangsloten, 

tandwiel, voor serverkasten. 

Compatibel met profielen zoals 

Europees, UK ovaal, Zwitsers 

rond, Scandinavisch, ANSI etc.

XS4
WANDLEZER
CONTROLEREN EN 
ACTUALISEREN

XS4
DEUR CONTROLLERS
INTEGRATIE MET 
SPECIALE TOEPASSINGEN

Diverse wandlezers 

beschikbaar, met of zonder 

codetableau, voor binnen en 

buiten toepassingen. Geschikt 

voor het regelen van 

toegangsrechten en voor het 

actualiseren van het SVN 

systeem. In combinatie met 

XS4 besturing ook geschikt 

voor het openen van 

geautomatiseerde deuren, 

slagbomen, liften, rolhekken 

en tourniquets en daar waar 

geen beslagen of cilinders 

gemonteerd kunnen worden. 

Beschikbaar in alle relevante 

RFID-technologieën.

NGEN

SALTO biedt een breed scala 

aan offline en online 

deurcontrollers. Deze maken 

het mogelijk om SALTO 

toegangscontrole ook op 

deuren toe te passen waar 

geen stand-alone elektronisch 

beslag of cilinder kan worden 

gemonteerd. Bijvoorbeeld 

elektrische sluitplaten, 

slagbomen, liften, rolluiken, 

automatische deuren of 

garagepoorten. Bovendien 

kunnen de deurcontrollers 

geïntegreerd worden met 

gebouwbeheer systemen zoals 

bij liften of postbussen.
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XS4
INSTEEKSLOTEN
VEILIG GESLOTEN 
DEUREN

SALTO heeft een breed scala 

aan insteeksloten die ervoor 

zorgen dat de deur correct 

vergrendeld is. Of er nu Euro 

sloten, DIN sloten, ANSI 

insteeksloten, Scandinavische 

sloten, cilindrische dagschoten 

of automatische sloten met 

privacy en paniek functies nodig 

zijn, SALTO heeft een passend 

sluitsysteem. Met de insteek-

sloten kunnen alle SALTO 

elektronische beslagen en GEO 

cilinders correct geïnstalleerd 
worden zonder iets op de 
veiligheid in te leveren.

AELEMENT
DESIGN-SLOT
ELEGANT  
EN EFFICIËNT
AElement is een verfijnd RFID
slot met een stijlvol design. 
Het slot integreert alle 
technische veiligheidseisen in 
een elegant, energiezuinig, 
betrouwbaar en draadloos 
systeem. Voor gebruik met 
SALTO Virtual Network (SVN) 
zonder kabels en XS4 Wireless 
online. Compatibel met 
standaard DIN en ANSI 
insteeksloten. Verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en kan 
gecombineerd worden met 
diverse designer deurkrukken.

XS4 PANIEKSTANG
OPLOSSINGEN
VOORUITSTREVEND EN 
NETWERK GEKOPPELD
Vluchtdeuren kunnen eveneens 
met SALTO toegangscontrole 
worden voorzien zoals met 
paniekstangen. XS4 elektronische 
stand-alone sloten kunnen worden 
aangebracht in combinatie met 
adapter kits, op meer dan 40 
toonaangevende paniekstangen 
van de meest populaire 
fabrikanten. Beschikbaar als 
inbouw paniekstang of een RIM 
paniekstang. Volledig zonder 
bekabeling en gekoppeld aan het 
netwerk door middel van SALTO 
Virtual Network en SALTO 
Wireless netwerk.

XS4
LOCKER
ELEKTRONISCH 
EN ROBUUST
De XS4 Locker zorgt ervoor dat 
zelfs kasten, kluisjes, kisten en 
andere, onderdeel van het 
toegangscontrole systeem 
kunnen zijn. De locker
biedt een hoog niveau van 
veiligheid en heeft een ergono-
misch sluitmechanisme 
waardoor openen en sluiten 
zelfs met natte handen mogelijk 
is. De batterijen, elektronische 
componenten en het sluitmech-
anisme bevinden zich
aan de binnenkant van de deur, 
veilig van mogelijk vandalisme 
of sabotage.

XS4
SOFTWARE
ORGANISEREN EN 
BEHEREN

XS4
ID DRAGERS
DIVERSE OPTIES 
NAAR WENS

De ProAccess software familie 
is ontwikkeld als krachtig 
en eenvoudig te gebruiken 
middel voor het beheer van 
toegangscontrole en mobiele 
oplossingen. ProAccess is geschikt 
voor allerlei toegangscontrole 
omgevingen. Met ProAccess 
SPACE webbased software kunnen 
systemen met slechts één IP 
punt, tot wel 10 deuren beheren. 
De meest uitgebreide versies 
kunnen bovendien tot maar liefst 
4 miljoen gebruikers en 64.000 
deuren beheren. De software heeft 
daarnaast 256 kalenders, 256 
tijdzones en 1.024 tijdsperioden 
allemaal binnen één
gebruiksvriendelijke interface.

Verkrijgbaar in diverse 
uitvoeringen, afgestemd op de 
behoeften van elke klant. Ze 
zijn zonder batterij, 
waterdicht, tegen kopiëren 
beveiligd en geschikt voor 
multi-applicatie. Identificatie 
media zijn beschikbaar als 
kaart, tag (sleutelhanger) en 
siliconen armband met RFID- 
technologieën waaronder 
Mifare Classic, Mifare DESfire 
EV1, Legic prime, Legic 
advant en HID iClass. Speciale 
oplossingen zijn mogelijk op 
aanvraag.

ID

 in 

VN) 
eless 
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COMMERCIËLE
TOEPASSINGEN

Praktische voordelen
• Efficiënt gebruik van de natuurlijke bewegingen 

van de verschillende gebruikersgroepen binnen en 

tussen de afzonderlijke gebouwen van de locatie 

zoals receptie, productie, parkeerplaatsen, kantoren, 

afdelingen of gebouwen, om de veiligheid te 

maximaliseren.

• Bescherming tegen diefstal met behulp van het 
SALTO XS4-platform (SVN + Wireless + Mobile) om 

de veiligheid en hoeveelheid toegangsinformatie in 

het gebouw te vergroten: van kantoordeuren tot 

archiefkasten tot parkeerterreinen.

• Optimaliseer het gebruik van de afzonderlijke 
gebouwen op locatie, door flexibel toegangsplannen 

aan te passen en rechten specifiek toe te kennen, 

ook in het geval van conferenties en speciale 

evenementen.

• Efficiënte afhandeling van ploegendiensten. 
Betrouwbare RFID technologie zorgt ervoor dat 

toegangsrechten snel en naadloos worden gelezen 

voor een goede doorstroming bij in- en uitgangen.

• Naadloze integratie met Physical Security Information 

Management Systems (PSIM) en gebouwbeheer 

systemen. De SALTO beveiliging is eenvoudig te 

koppelen aan bestaande systemen.

Selectie van internationale referenties
T-Mobile Austria – Wenen, Oostenrijk

Media City – Manchester, UK

Aramco – Dhahran, Saudi Arabië

Siemens AG – Karlsruhe, Duitsland

MasterCard Head Offices – CA, USA

Austrian National Bank – Wenen, Oostenrijk

Rio Tinto –  Perth, Australië  

Deutsche Telekom AG – Ismaning, Duitsland

DC Tower I – Wenen, Oostenrijk

Swisscom Tower – Winterthur, Zwitserland

Cambridge Innovation Center – Boston, USA

Daimler AG – Hamburg, Duitsland

DHL HQ – Tema, Ghana

Nestlé – Nunspeet, Nederland

High Chelmer Shopping Centre – Chelmsford, UK

SALTO oplossingen worden over de hele wereld in 

verschillende soorten gebouwen toegepast, in de 

detailhandel, banken en verzekeringsmaatschappijen, 

in fabrieken en industrie waar ze beveiliging bieden, 

toegangscontrole en beheer van personeel en 

arbeidskrachten. 

Commerciële bedrijven willen veilige maar ook 

flexibele toegangscontrole. Het is gebruikelijk om per 

afdeling verschillende toegangsrechten te hebben 

ingesteld. Bijvoorbeeld voor productie, ontwikkeling 

en administratie die zich in verschillende gebouwen 

op diverse locaties kunnen bevinden. Ook tijdelijke 

toegang voor bezoekers is belangrijk om te controleren. 

Ploegendiensten zorgen ervoor dat een groot aantal 

medewerkers binnenkomt en het gebouw weer verlaat 

op verschillende tijdstippen van de dag en nacht, 

doorgaans vinden er veel verschuivingen plaats. Hierom 

moet de toegangscontrole snel en probleemloos 

werken. 

Een andere overweging is beveiligde gebieden, zoals 

hoogwaardige magazijnen, datacenters, server-ruimtes 

en IT-faciliteiten. Daar worden de toegangsrechten 

beperkt tot geautoriseerde medewerkers en kan dankzij 

registratie van toegangsactiviteiten bijgehouden worden 

wie welke ruimte is binnen gegaan en wanneer. 

SALTO commerciële toegangscontrole biedt een veilige 

en flexibele oplossing voor al deze vereisten en nog veel 

meer.

“De snelheid waarmee je 

veranderingen in toegangsrechten 

kunt aanbrengen is echt overtuigend. 

Hierdoor wordt het systeem erg 

makkelijk om te beheren.”

Daniel Skadlubowicz, EQOS Energy, Duitsland

“
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ONDERWIJS
TOEPASSINGEN

Praktische voordelen
• Maak eenvoudig onderscheid wie, wanneer toegang 

heeft tot verschillende plekken zoals kantoren, 

woningen, laboratoria, bibliotheken, sportieve en 

culturele voorzieningen, gemeenschappelijke ruimten, 

etc.

• Pas toegangsrechten niet alleen aan op basis van 
fysieke locatie, maar ook tijdspecifiek. Daardoor 

is tijdelijke toegang van bezoekers gemakkelijk 

te beheren, zoals bijvoorbeeld deelnemers aan 

conferenties, contractwerkers en uitzendkrachten, 

alsook medewerkers en studenten.

• Integratie van toegangscontrole met andere diensten 
zoals bijvoorbeeld contactloos betalen, kantines, 

bibliotheek systemen en vervoer op één kaart of tag.

• Het systeem is voldoende flexibel om 
toegangsplannen eenvoudig te veranderen in het 

geval van conferenties en speciale evenementen.

• In noodsituaties kan de lokale lockdown functie 

ervoor zorgen dat geautoriseerde gebruikers de 

SALTO elektronische sloten in stand-alone lockdown-

modus kunnen zetten. 

Selectie van internationale referenties
Oxford University – Oxford, UK

Cambridge University – Cambridge, UK

All Saints College – Gold Coast, Australië

Würzburg University – Würzburg, Duitsland

Princeton University – Princeton, USA

University of Colorado, Boulder – Boulder, USA

United Arab Emirates University – Al Ain, UAE

American University of Cairo – Cairo, Egypte

Australiën National University – Canberra, Australië

Chinese University – Hong Kong, SAR China

Nelson Mandela Metropolitan University – Port Elizabeth,

Zuid Afrika

Zurich University of Teacher Education – Zurich, 

Zwitserland

Chaffey Joint Union High School District – 

San Bernardino County, USA

University of Winnipeg – Winnipeg, Canada

City of Westminster College – London, UK

University of Economics & Business – Wenen, Oostenrijk

SALTO oplossingen worden over de hele wereld in het 

onderwijs gebruikt waaronder universiteiten, studenten 

woningen, hogescholen, onderzoeksinstituten, 

basisscholen en kinderdagverblijven. 

Veiligheidsmaatregelen in universiteiten, hogescholen 

en scholen dienen robuust, effectief en onopvallend 

te zijn. Ouders moeten vertrouwen hebben in 

onderwijsinstellingen dat hun kinderen in goede handen 

zijn. Daardoor is het van vitaal belang dat scholen 

effectief 24/7 voor de veiligheid zorgen van zowel 

de studenten als de medewerkers. Dit geldt in het 

bijzonder in studenten woningen, waar veel van de 

studenten voor het eerst uitwonend zijn.

Plaatsen zoals ingangen, klaslokalen, collegezalen, 

bibliotheken, laboratoria, personeelskamers, 

sportcentra, studenten woningen en andere 

kunnen allemaal beveiligd worden middels slimme 

toegangscontrole die de toegang tot bepaalde ruimtes 

of gebieden alleen op bepaalde tijden toestaat en 

deuren automatisch worden vergrendeld op specifieke 

tijden wanneer nodig. Ook kunnen speciale functies 

zoals SALTO AMOK elektronische beslagen worden 

toegepast waarmee klaslokalen en faciliteiten in een 

noodsituatie snel te vergrendelen zijn.

SALTO toegangscontrole voor het onderwijs kan 

voorzien in een veilige en flexibele oplossing voor al 

deze vereisten en nog veel meer.

“Wij vinden het gebruiksgemak en de 

capaciteit van de SALTO software erg 

fijn want het helpt ons om maximaal 

voordeel uit de toegangscontrole te 

halen en het zorgt voor een veilige 

omgeving voor al onze studenten en 

medewerkers.”

Peter Evans, Queen’s College, UK

“
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OVERHEID
TOEPASSINGEN

Praktische voordelen
• Maak onderscheid tussen openbare en beperkt 

toegankelijke ruimtes in het toegangsplan, geef 

eenvoudig aan wie toegang heeft en wanneer, tot 

diverse plaatsen zoals specifieke diensten, kantoren, 

afdelingen, verdiepingen of gebouwen.

• Optimaliseer het gebruik van bibliotheken en 
toegang tot openbare ruimtes van gebouwen 

en parkeerplaatsen, door gebruik te maken van 

de flexibiliteit van het systeem en wanneer nodig 

gemakkelijk de toegangsplannen aan te passen 

op speciale gelegenheden zoals conferenties en 

evenementen.

• Indien een noodsituatie zich voordoet, kan de 

lockdown functie gebruikt worden om de situatie 

onder controle te krijgen.

• Gebruik zware sloten voor veel gebruikte deuren die 

aan overheidseisen dienen te voldoen.

• Zorg voor flexibele en veilige distributie van 
toegangsrechten voor specifieke ruimtes in een 

gebouw, alsook voor andere locaties en faciliteiten, 

gebruikmakend van dezelfde ID-drager als gebruikt 

voor de hoofdlocatie.

Selectie van internationale referenties
National Assembly – Paris, Frankrijk

The Brandenburg State Parliament – Postdam, 

Duitsland

Ministry of Interior – Abu Dhabi, UEA

Belligen Council – Belligen, Australië

College of Policing Forensic Centre – Durham, UK 

Golden Plains Shire Council – Victoria, Australië

Hamburg Public Utilities – Hamburg, Duitsland

Basel Public Utilities – Basel, Zwitserland

Medicon Village – Lund, Zweden

Ministry of Foreign Affaires – Khobar, KSA

Ministry of Interior – Abu Dhabi, UAE

Moonee Valley City Council – Victoria, Australië

Tyndall Air Force Base – Panama City, USA

Naval Air Station Fort Worth – Fort Worth, USA 

Ramstein US Air Force Base – Kaiserslautern, Duitsland

SALTO oplossingen worden gebruikt in allerlei soorten 

openbare administratieve gebouwen zoals het 

gemeentehuis of de gemeenteraad, de staat en de 

federale administratie, politie en gerechtsgebouwen, 

ministeries, parlementen, militaire basis en daar waar 

beveiliging, toegangscontrole en personeelsbeheer 

nodig is.

Nationaal of lokaal, federaal of staats, overheids-

departementen en agentschappen moeten in zekere 

mate open en toegankelijk zijn voor het publiek. Daarom 

is het noodzakelijk om de openbare ruimten efficiënt te 

scheiden van de plaatsen waar alleen personeel mag 

komen, terwijl de veilige omgeving voor elke gebruiker 

van toepassing is. 

Op plaatsen waar veel mensen in- en uit gaan en er 

allerlei toegangsrechten gelden, is het van cruciaal 

belang dat men bewust is van het vereiste niveau van 

beveiliging en dat dit gehandhaafd blijft. Van beperkt 

toegankelijke ruimtes en vertrouwelijke gegevens die 

beveiligd en beschermd dienen te worden, tot het 

voorzien van werkplekken voor het personeel om 

veilig en ongestoord te kunnen werken, is slimme 

toegangscontrole van vitaal belang om de noodzakelijke 

controle en flexibiliteit te blijven waarborgen.

SALTO toegangscontrole voor de overheid biedt een 

veilige, flexibele oplossing voor al deze vereisten en nog 

veel meer.

“In de afgelopen jaren 

zijn de veiligheidseisen bij 

overheidsgebouwen alleen 

maar toegenomen, waarbij de 

toegangscontrole en individuele 

toegangsactiviteiten een algemene 

zorg zijn.”

David Woolman, Building Services Manager van het 
Parlementsgebouw, Australië 

“
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GEZONDHEIDSZORG
TOEPASSINGEN

Praktische voordelen
• Zorg voor een veilige en geschikte omgeving voor 

zowel personeel, patiënten, bezoekers als externe 

diensten.

• Specificeer eenvoudig wie wanneer en voor hoelang 
toegang heeft tot verschillende plekken zoals de 

spoedeisende hulp, patiëntenkamers, apotheek en 

operatiekamers, kantoren etc.

• Bescherm tegen diefstal van medicijnen en 
geneesmiddelen of persoonlijke bezittingen d.m.v. 

een beveiligde omgeving voor alle belanghebbenden 

van uw faciliteit: patiënten, personeel, familie, gasten, 

de gemeenschap en financiëringsmaatschappijen.

• Biedt toegang tot uw netwerk van diverse 

buurthuizen, klinieken en personeelskantoren, allen 

met dezelfde ID-drager als die gebruikt wordt voor het 

hoofdgebouw. 

• Gebruik betrouwbare en intuïtieve producten en 

technologieën die speciaal ontwikkeld zijn voor 

intensief gebruik in gebieden met veel verkeer, 

waaronder parkeerzones, nood- en publieke 

hoofdingangen.

• Breid de beveiliging van uw toegangsplan uit en 

neem daarin zelfs mobiele werkers in op zonder 

concessies aan de productiviteit te doen.

• Zorg voor een schone en steriele omgeving voor 

medewerkers en patiënten, bezoekers en extern 

personeel met de BioCote© antimicrobiële afwerking, 

gebaseerd op zilver ionen.

• Eenvoudige bediening van XS4 GEO cilinders 

met speciale grips, geschikt voor gebruik met 

handschoenen of door mindervaliden.

Selectie van internationale referenties

ACT Health – Canberra, Australië

Al Ghanem Hospital – Kuwait City, Kuwait

Al Wasel Hospital – Dubai, UAE

Anglican Retirement Village – Sydney, Australië

Baringa Hospital – Coffs Harbour, Australië

Sant Joan Reus Hospital – Barcelona, Spanje

Bon Securs Hospital – Galway, Ierland

Borås Lasarett – Borås, Zweden

Cleveland Clinic – Abu Dhabi, UAE

Connolly Hospital – Dublin, Ierland

Ev. Hospital Mülheim – Mülheim, Duitsland

University Hospital Düsseldorf – Düsseldorf, Duitsland

Friendship Village – Maryland, USA

McGill Health Center – Montreal, Canada

New York University Medical Center – New York, USA

SALTO oplossingen worden over de hele wereld in 

zorgomgevingen gebruikt, zoals in ziekenhuizen en 

klinieken, bejaardentehuizen en begeleid wonen, 

maatschappelijke centra, groepshuisvesting en overal 

waar beveiliging en toegangscontrole van toepassing is.

De uitdagingen bij het beveiligen van een ziekenhuis 

of andere zorgomgeving zijn anders dan in andere 

gebouwen. De meeste zorginstellingen zijn 24/7 

open en zijn relatief open toegankelijk voor een 

gastvriendelijke benadering. Het is noodzakelijk 

om voor een groot publiek openbare toegang tot 

het ziekenhuis, of andere gezondheidsdiensten te 

voorzien. Door tegelijkertijd rekening te houden met 

de routes tussen verschillende afdelingen en achter 

ingangen naar de meeste overige ruimtes die beperkt 

toegankelijk zijn, is het van groot belang om patiënten, 

artsen, verpleegkundigen, verzorgers, administratief 

personeel, bezoekers, leveranciers en de woning zelf te 

beschermen.

Hoe dit gebeurt is afhankelijk van vele factoren waarbij 

o.a. het niveau van veiligheid en gemak in acht wordt 

genomen voor deze specifieke ruimtes, zoals onder 

andere operatiekamers, spreekkamers, apotheken, 

laboratoria, medicijnkasten en chirurgische afdelingen. 

Iedere toegangscontrole-oplossing moet zowel veilig 

als flexibel zijn zodat de veiligheid van het personeel en 

de patiënt kan worden gewaarborgd. De oplossingen 

van SALTO kunnen daarin voorzien en bieden vele extra 

mogelijkheden.

“Wij hebben voor SALTO gekozen 

omdat zij alles kunnen leveren wat 

wij nodig hebben. Bovendien is hun 

systeem erg gebruikersvriendelijk en 

kunnen wij duizenden gebruikers en 

wel honderden sloten met gemak 

beheren.” 

Dallas Moore, American Fork Hospital, USA

“
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VRIJE TIJD EN AMUSEMENT
TOEPASSINGEN

Praktische voordelen
• Integreer toegangscontrole met contactloos betalen, 

hotel accomodaties en andere diensten op één kaart 

zodat bezoekers het gebruikersgemak ervaren in een 

‘Alles-in-een’ oplossing.

• Optimaliseer het gebruik van speciale faciliteiten 
parkeerplaatsen en andere, door gemakkelijk 

de toegangsplannen aan te passen met 

persoonsgebonden rechten, bijvoorbeeld voor 

conferenties en speciale programma’s.

• Efficiënte afhandeling van high traffic momenten 

met de betrouwbare RFID technologie, waarmee 

toegangsrechten snel en probleemloos worden 

gelezen en knelpunten worden vermeden.

• Gebruik betrouwbare en intuïtieve producten en 
technologieën die speciaal ontwikkeld zijn voor high 

traffic gebieden zoals publieke ingangen en ruimtes 

met kluisjes.

• Keuze uit een breed assortiment van ID dragers voor 

elke behoefte, er zijn ook waterdichte dragers en 

Mobile oplossingen met de smartphone.

Selectie van internationale referenties
British Museum – London, UK

Stadio delle Alpi/Juventus Stadium – Turin, Italië

Amsterdam Arena – Amsterdam, Nederland

EON Arena – Timrå, Zweden

Sheik ISA Sport City – Manama, Bahrain

King Abdullah Sport City – Jeddah, Saudi Arabië

Malmö Arena – Malmö, Zweden

Stage Musical Theatre – Hamburg, Duitsland

San Mames Barria Football Stadium – Bilbao, Spanje

Spa le Saint-Jude – Montreal, Canada

Arena Country Club – Singapore

Sport Lisboa e Benfica – Lisbon, Portugal

Velodrome Suisse – Grenchen, Zwitserland

Sports & Aquatic Center – Melbourne, Australië

Marina Bay Sands Convention Singapore – Singapore

SALTO oplossingen worden gebruikt in een grote 

verscheidenheid van recreatieve faciliteiten, waaronder 

sportcentra, stadions, zwembaden, gezondheidscentra, 

bioscopen en theaters, musea, pretparken, restaurants 

en overal waar beveiliging en toegangscontrole van 

toepassing is.

De beveiligingsoplossingen voor vakantie of recreatieve

faciliteiten dient de ervaring van de bezoeker te 

verbeteren, maar moet tegelijkertijd discreet en effectief 

genoeg zijn om grote aantallen mensen soepel het 

gebouw in en uit te leiden, en dit binnen beperkte 

tijdsdsperiodes. Dit vereist planning en gespecialiseerde 

toegangscontrolesystemen. 

Op grotere locaties zoals voetbalstadions, concertzalen

en theaters, kunnen moderne toegangscontrole 

oplossingen geïntegreerd worden met tickets en 

controlesystemen voor een efficiënte en vlotte 

toegangsstroom van mensen.

Voor kleinere locaties zoals sporthallen en fitnesscentra

zijn bijvoorbeeld ook efficiënte locker faciliteiten om 

de bezittingen van bezoekers veilig te stellen. Op alle 

locaties, ongeacht hun grootte, kan toegangscontrole 

worden geïntegreerd met nooduitgangen om voor een 

snelle uitgang te zorgen in noodsituaties.

SALTO toegangscontrole voorziet in een veilige en 

flexibele oplossing voor al deze eisen en nog veel meer.

“De besparing op onderhoud 

is enorm. We kunnen nu heel 

eenvoudig een gebruikers armband 

uit het systeem halen en een nieuwe 

toevoegen.”

Bob Owens, Water World, USA

“
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TRANSPORT
TOEPASSINGEN

Praktische voordelen

• Toegangsrechten die onderscheid maken tussen de 

publieke, semi-publieke en afgeschermde gebieden 

voor verschillende gebouwen en locaties. Deze 

kunnen, wanneer nodig, in het gehele transport 

beheersysteem worden opgenomen en gespecificeerd 

worden naar wie er toegang heeft en wanneer deze 

op verschillende plekken op locaties en faciliteiten 

mogen werken.

• Stel toegangsrechten in voor voor verschillende 

plaatsen zoals transitzones, parkeerplaatsen, 

onderhoudsruimtes enz.. Niet alleen op basis van 

fysieke locatie, maar ook het tijdstip en de tijdsduur. 

Zo beheer je eenvoudig de toegang voor tijdelijke 

gasten of contract/uitzendkrachten alsook voor vaste 

medewerkers.

• Geef toegang tot alle nodige gebouwen, ook locaties 

op afstand, gebruikers bedienen het systeem op 

iedere locatie met dezelfde ID drager als die voor de 

hoofdlocatie wordt gebruikt.

• Gebruik betrouwbare en intuïtieve producten en 

technologieën die speciaal ontwikkeld zijn voor 

high traffic gebieden zoals publieke hoofdingangen, 

parkeerplaatsen en onderhoudsruimtes.

• Voorkom onrust onder medewerkers en creëer een 

meer positieve en veilige werkomgeving met een 

transparante weergave van toegangsgebeurtenissen.

Selectie van internationale referenties

Munich Airport – Munich, Duitsland

Heathrow Airport – London, UK

O´Hare International Airport – Chicago, USA

Barcelona Metro System – Barcelona, Spanje

Bombardier – Västerås, Zweden

British Airways – London, UK

DHL Hub – Leipzig, Duitsland

Hartsfield Jackson Airport – Atlanta, USA

Ierland West Airport Knock – Charlestown, Ierland

Refer Telecom – Portugal

Servisair Cargo – Manchester, Heathrow, Edinburgh, 

   Stansted, UK

SALTO-oplossingen worden over de hele wereld 

gebruikt in trein, metro en bus stations, luchthavens, 

havens en scheepswerven, warenhuizen, 

distributiecentra en overal waar beveiliging en 

toegangscontrole van toepassing is.

Als het gaat om het beveiligen van transport- 

voorzieningen, is bewezen dat het werken met meerdere 

niveaus de meest effectieve aanpak is. Het begint 

al bij de perimeter bescherming en het naar binnen 

verplaatsen van kernfaciliteiten zodat er een sterker en 

beter controleerbaar systeem ontstaat. 

De toegangscontrole is een essentieel onderdeel van 

deze mix en biedt een veelzijdige en kosteneffectieve 

manier om voor degene die daar behoefte aan heeft, de 

toegang te reguleren tot specifieke gebieden. Tevens 

zal de toegang voor onbevoegde personen, die zonder 

recht of reden naar binnen willen komen, geweigerd 

worden waarbij de veiligheid van het terrein wordt 

gewaarborgd. 

Voor vervoerders is het nodig om de stroom van 

mensen via hun hubs en terminals te maximaliseren, 

waarbij gebieden speciaal voor het personeel extra 

beschermd en vergrendeld horen te zijn. Zo kunnen 

gebieden met passagiers dienst doen op een veilige, 

efficiënte en gebruiksvriendelijke manier.

SALTO toegangscontrole voor transport voorziet van 

een veilige en flexibele oplossing voor al deze eisen en 

nog veel meer.

“SALTO is in staat om zowel hun 

harware als hun software aan onze 

specifieke behoeftes aan te passen, 

daardoor kunnen wij de veiligheid van 

een luchthaven veel nauwkeuriger 

controleren en beheren.”

Gilbert Morin, Seychelles International Airport, 

Seychelles

“
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EEN SPRONG VOORUIT
MET SALTO

Onze doelstelling
Wij willen onze klanten altijd voorzien van de juiste 

producten en oplossingen, om aan hun eisen te voldoen 

of deze zelfs te overtreffen. Daarvoor gaan wij een stap 

verder met de interne ontwikkeling en productie van 

innovatieve oplossingen. Met deze benadering hebben 

we de volledige controle over de kwaliteit en het gebruik 

van de nieuwste technologieën dat deze zo goed 

mogelijk ingezet worden.

Dat is wie we zijn, dat is hoe we werken.

“Bij SALTO merk je dat je niet zomaar 

een of ander nummer bent.”

Mark Kerwell, Eigenaar van Alphotel Hirschegg, Oostenrijk

“

Ons verhaal
In 2001, toen SALTO is ontstaan, had het team 

van 5 oprichters samen één duidelijk doel: om een 

toegangscon- trole systeem van wereldklasse te 

leveren, dat eenvoudig is in gebruik en uiterst efficiënt. 

Waardoor gebruikers de mogelijkheid hebben om al 

hun behoeften van toegang te controleren en om al 

hun deuren te beveiligen zonder inge- wikkelde en dure 

bedrading.

SALTO heeft met dat doel een reeks baanbrekende 

producten en technologieën uitgebracht, die 

rechtstreeks voortkomen uit het hoge niveau van 

R&D, de in-house productie en inkoop van lokale 

componenten en materialen, op de locatie in Oiartzun 

(Spanje) in het centrum van de sloten en hardware 

industrie van Spanje.

Inspiratie, inzet en passie zijn de drijfveren die bijdragen 

aan de successen van SALTO. Deze bepalen, al ruim 

10 jaar, de koers van het bedrijf met als doel tot de top 

5 van ‘s werelds grootste fabrikanten van elektronische 

toegangscontrole systemen te behoren.

Onze certificeringen
SALTO is ISO 9001:2008 en ISO 14001 gecertificeerd. 

Wij zorgen ervoor dat onze elektronische 

toegangscontrole oplossingen volgens de hoogst 

mogelijke normen worden ontworpen, ontwikkeld en 

geproduceerd. 

Onze betrokkenheid
SALTO Systems neemt de sociale verantwoordelijkheid 

heel serieus en wil graag iets terug doen aan de lokale 

gemeenschappen rondom het hoofdkantoor in Spanje 

alswel rondom de vele kantoren over de hele wereld. 

Wij hebben er daarom voor gekozen om onze focus van 

interesse en inspanning te leggen bij het sociale initiatief 

free2move.org.

Deze organisatie werkt aan de bevordering van 

gehandicapten sport als een middel om een grotere 

sociale integratie te bereiken, en om daarmee in te 

gaan tegen de veronderstelling dat mensen met een 

lichamelijke handicap geen voortreffelijk leven kunnen 

leiden en successen kunnen behalen. 

Free2move.org steunt actief 10 projecten (individuen 

en teams) in 6 landen, waaronder deelnemers aan 

prestigieuze evenementen zoals de Paralympische 

Winterspelen in Sochi, Wereld kampioenschappen 

Skiën evenals Europese en nationale paratriathlon 

competities.
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