
Aperio integration is proudly supported by

Naadloze integratie

Breid uw AEOS-systeem uit  
met Aperio® draadloze sloten

De integratie tussen ASSA ABLOY’s Aperio draadloze 
slottechnologie en AEOS biedt u de flexibiliteit om 
toegangscontrole toe te voegen aan bijna elke opening in elke 
omgeving. 
Met behulp van de krachtige AEOS Blue-deurcontroller 
communiceren batterijgevoede Aperio-sloten met 
AEOS om een volledig geïntegreerde en beheerde 
toegangscontroleoplossing te creëren. 

Hierdoor hebben beveiligings- en facilitair managers nu meer 
controle, kunnen ze eenvoudig reageren op organisatorische 
veranderingen en hoeven ze slechts één beveiligingssysteem 
te monitoren, terwijl gebruikers slechts één RFID-toegangspas 
nodig hebben.
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Nedap heeft het AEOS toegangscontrolesysteem 
ontwikkeld op basis van open IT-standaarden. Hierdoor 
kunt u eenvoudig hardware van derden integreren, evenals 
toegangscontrolefunctionaliteit en asset management. Een 
geïntegreerde aanpak betekent dat u slechts één platform 
hoeft te onderhouden. Dit verlaagt de kosten en verhoogt de 
gebruiksvriendelijkheid. U heeft slechts één softwaresysteem 

waarmee u Aperio-hardware kunt toevoegen en beheren, 
nu en in de toekomst!  Dit biedt grote toegevoegde 
waarde. Aperio beslag, cilinders, sloten en deurkrukken zijn 
kosteneffectieve uitbreidingen op Nedap’s bekende AEOS 
toegangscontrolesysteem, waardoor een groter aantal deuren 
kan worden gecontroleerd.
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Bestaande bekabelde 
veiligheidsdeur

Aperio draadloze 
offline deur

Aperio draadloze 
online deur

Twee van dezelfde aard - Aperio en AEOS
Aperio batterijgevoede sloten integreren naadloos met uw AEOS 
toegangscontrolesysteem.

Eenvoudig te 
installeren 
Zonder bekabeling van 
de deur en in de meeste 
gevallen zelfs zonder te 
boren.

Real-time controle 
Aperio ondersteunt 
online en offline 
deurbediening

Kostenbesparend 
Batterijgevoede 
Aperio-apparaten 
besparen installatie- en 
energiekosten. Om nog 
maar te zwijgen over 
de kosten van verloren 
sleutels.
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Voeg AEOS toegangscontrole toe aan al uw 
openingen - het is draadloos en kosteneffectief
Ongeacht het type deur, met Aperio kunt u zelfs glazen deuren,  
serverracks of kasten integreren in uw toegangscontrolesysteem.


