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Virtueel Netwerk ?
Virtueel netwerk combineert de voordelen van zelfstandige en netwerksystemen.
Dankzij deze nieuwe innovatieve technologie is het niet langer noodzakelijk
om ieder besturingssysteem met een eigen netwerk te verbinden om toegang
op afstand, of op locatie te beheren.

Geen dure IP-infrastructuren of ingewikkelde configuratie meer. De Easy Gate
Controller garandeert optimale veiligheid, maximale configuratieflexibiliteit
en eenvoudig gebruik.

 Wat is toegangscontrole?
Toegangscontrolesystemen zorgen ervoor dat geautoriseerde personen, bewoners of werknemers,
toegang krijgen tot een gebouw zonder gebruik te hoeven maken van een klassieke sleutel en bieden
daardoor een hoger beveiligingsniveau.

De Easy Gate Controller kan, geïntegreerd in 
toegangspanelen, samen met een deurtelefoon of
deurvideosysteem met kaartlezers geïnstalleerd
worden, of hij kan zelfstandig gebruikt worden.

Dit is meestal een vereiste voor appartementencomplexen 
met meerdere bewoners waar het beheer van normale 
sleutels zowel duur als tijdrovend, maar ook minder veilig is.

Iedere keer de sloten vernieuwen als een huurder
het complex verlaat is eigenlijk geen optie maar hun
sleutel uit het systeem wissen is heel eenvoudig.

Toegangscontrole is steeds vaker een integraal
onderdeel van multifunctionele gebouwen om ze
te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om

personeel en bezoekers uitsluitend toegang te

verlenen tot bepaalde gedeeltes binnen het gebouw.

Alarmsystemen bieden niet de hele dag beveiliging:

diefstal en ongeoorloofde toegang gebeuren

meestal tijdens werktijd wanneer gebouwen

geopend zijn.

FDI heeft samen met Vercoma de Easy Gate Controller 

ontwikkeld met het oog op kostenbesparing, 

gebruiksvriendelijkheid en eenvoudige installatie en

configuratie. Het systeem is uitermate geschikt

voor appartementencomplexen, kleine bedrijven,

bed & breakfasts... en het biedt de mogelijkheid

meerdere locaties door een persoon te laten beheren.

► Eenvoudig aan te sluiten 
►  Sleutels eenvoudig te program-

meren
► Onderhoudsvrij 
►  Automatische back-up

PRODUCT
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Bent u installateur?
Wordt u ook zo moe van ingewikkelde
installatiehandleidingen om een systeem te
installeren dat niet helemaal voldoet aan uw
behoeftes?

Installatievoordelen:
– Minder aansluitingen
– Kleine unit die overal past
– Betrouwbare oplossing

Beheersvoordelen:
– Sleutels kunnen ter plaatse,
   vanuit huis of vanuit uw                                             
...kantoor
   geprogrammeerd worden
– Gebruiksvriendelijke
   gebruikersinterface

Bent u vastgoedbeheerder?
De Easy Gate Controller biedt u de oplossing
om op afstand al uw locaties van achter uw 
bureau te beheren zonder extra kosten.

Maak een toegangsprofiel via onze
Cloud website en uw teams kunnen
door de specifieke software en functie
toegang krijgen: veilig en eenvoudig.

– Toegangsbeheer op afstand
– Geen kosten voor infrastructuur
– Specifiek gebruikersprofiel
   afgestemd op verantwoordelijkheden.

Heeft u een 
bedrijfspand?
U kunt eenvoudig zelf uw
toegangscontrole beheren.

- Kostenbesparend, omdat u niet hoeft te                     
   bekabelen.
- Geen extra software nodig, alleen een                          
   internetverbinding en een encoder
-  Veilig, omdat u zelf bepaalt wie toegang tot  
   het gebouw heeft.

Voor
wie? 

             Bent u bewoner van  
              een appartement?

Die zware sleutelbos!
Teveel sleutels die allemaal op
elkaar lijken (voor de garage, de
voordeur, de kelder...). Waarom
niet een enkele digitale sleutel
die alle sleutels vervangt?

– Eenvoudig in gebruik
– Veilig bij verlies: uw sleutel kan gewist worden
– Ook voor oudere mensen eenvoudig te
   gebruiken.

Onze digitale sleutels zijn gegarandeerd
waterdicht en zijn bestand tegen zeer
intensief gebruik. Ze zijn in verschillende
kleuren verkrijgbaar wat ze voor verschillende 
gebruikers gemakkelijk herkenbaar maakt 
(ouders, kinderen, bezoekers...).
Individueel toegangsprofiel.



 Wat zijn de voordelen?

Met zijn ruime keuze aan kaartlezers
welke met slechts twee aders op de
controller worden aangesloten kan de
Easy Gate Controller in uw gebouw
geïntegreerd worden.

Of het vandalismebestendige ingebouwde,
of volledig opbouw kaartlezers moeten zijn,
er is altijd een kaartlezer die past bij wat u
nodig heeft.

1) Installatie

De Easy Gate Controller is een controller voor een enkele
deur die eenvoudig geïntegreerd kan worden zonder veel
aansluitingen..

Door zijn geringe afmeting kan de Easy
Gate Controller ook geïntegreerd worden
in buitendeurpanelen en past hij
perfect bij elk design..

Der Easy Gate Receiver is een RF-toegangscontroleapparaat dat 
is ontworpen voor 2 deuren en tot 2000 gebruikers kan beheren. 
Het is de RF-versie van Easy Gate Controller. Hetzelfde product 
kan worden beheerd vanaf afstand of op locatie.
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Hij kan daarom probleemloos overal toegepast worden.
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2) Hoe werkt het systeem

De installatie is kinderspel. De Easy Gate Controller kan in een paar minuten zonder speciaal
gereedschap en specifieke kennis geconfigureerd worden.

Met twee muisklikken creëert u een account op de website, logt u in en kunt u beginnen met
het configureren van gebouwen, toegang en gebruikers. Uiteraard kunt u ons bereiken indien u
hierover vragen heeft.

• Back-up handelingen:
De Easy Gate Controller slaat per controller 
de laatste 2000 gebeurtenissen op die u 
bovendien naar Excel kunt exporteren. 

• Aanpassingen aan sleutels/deuren:
Met drie muisklikken houdt u uw locatie actueel en
veilig en uw bewoners gerustgesteld.

• Zoekbalkmenu:
Een krachtig hulpmiddel waarmee u snel alle
informatie kunt vinden (naam, sleutel, handelingen,
locatie...) met behulp van zoekwoorden. Bespaar tijd!

• Veilig beheer:
Stel uw gebruikersprofiel in (beheerder
en gebruikers) en creëer toegang door
middel van wachtwoorden.

• Privacy:
Onze Cloud en sleutels zijn beveiligd.
De 13.56 Mifare+ sleutel en de FDI 
informatieversleuteling voorkomen
ongeoorloofd gebruik.

13,56 Mhz MIFARE+® 

 • Eenvoudig en intuïtief:
Onze interface is helder ontworpen en een 
wizard begeleidt u door het installatieproces. 
Uw locatie is in drie minuten opgezet.

• Loper sleutel:
Een loper sleutel om toegang 
tot meerdere gebouwen te 
krijgen.



 

• Zelfstandige Modus
Vindt uw toegangscontrole plaats op locatie, heeft u weinig gebruikers en maar een paar sleutels nodig?
Dan kunt u de Easy Gate Controller eenvoudig en zonder moeite in zelfstandige modus gebruiken.

3) De Easy Gate Controller: één oplossing voor twee beheer methodes

• Virtuele Netwerkmodus 
Kiezen tussen een kostbaar en ingewikkeld
netwerksysteem met toegangsbeheer op afstand 
en een zelfstandig systeem dat eenvoudig en 
kostenbesparend werkt maar vereist dat toegang 
voor iedere deur apart geprogrammeerd is niet 
meer nodig.

De Easy Gate Controller biedt u met 1 systeem de
voordelen van beide. Elke controller en kaartlezer
zijn lokaal verbonden met de deur. Een 
netwerkkabel en internetverbinding zijn op locatie 
niet nodig.

Toegang beheert u op afstand maar met het 
voordeel van eenvoudige installatie en voor de 
prijs van een zelfstandig systeem, of u beheert op 
locatie in zelfstandige modus. De keus is aan u.

Hoe?
De Easy Gate digitale sleutels brengen de op uw
computer geprogrammeerde informatie naar de
deuren op de locatie.
Uw digitale sleutel dient ter identificatie en draagt
informatie over naar de controller.

Houd de hoofdsleutel 
voor de lezer om de 
programmering
te beginnen.

1 Voeg de bewonerssleu-
tels toe door ze bij de 
lezer te houden.

2 Houd opnieuw de
hoofdsleutel bij de lezer om 
de programmering te
beëindigen

3

Efficiëntie

Eenvoudige
bedrading

Moderne
technologie
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Controller en kaartlezers:
– Technologie: 13.56 Mhz Mifare+
– Aantal gebruikers: 2000 binnen het
   virtuele netwerk modus / 1000 in
   zelfstandige modus
– Sleutelprogrammering: via de cloud!
   www.easygatecontroller.com met een
   encoder of op locatie in zelfstandige
   modus.

– Voeding: 12/24 Vac of Vdc
– Relaisuitgang NO/NC
– Instelbare tijdvertraging van
   1 tot 99 seconden
– Verwijderbare aansluitklemmen

Gebruikersgemak

Veiligheid

Efficiëntie

Gebruikersprofielen

Aantal gebruikers

Beheerder sleutels

Beheren van gebeurtenissen

Vrije toegang

Beheer op afstand

Sleutels in verschillende kleuren

Deuren / Gebruikers / Gebouwen benoemen

Sleutels aanmaken voor externe partners

Importeren / Exporteren bewonersnamen

Exporteer projectconfiguratie naar Excel

Sleutels wissen

Functies
X

X

X

2

1500

Zelfstandig
X

X

X

4 +

2000

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Virtueel netwerk
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rte de St Symphorien
85130 LES LANDES GÉNUSSON
France

Fabriqué en France par

Tel.: +31756217628   |  www.vercoma.nl  |  info@vercoma.nl

Deskundigheid in beveiliging

FDI ontwerpt en vervaardigt sinds 1989 innovatieve toegangscontrolesystemen.
Het bedrijf realiseert al haar projecten van ontwerp tot productie.
FDI werkt aan de hand van een kwaliteitssysteem dat ‘Nul Fout’ als doel heeft
en is ISO 9001 gecertificeerd.
• 30% van het personeel werkt aan onderzoek en ontwikkeling
• Maatwerk voor succesvolle projecten
• Helpdesk om u te begeleiden
• 2 Jaar garantie op alle producten
• Ontwikkelings- en productiecentrum gevestigd in Europa.

EASY GATE
 CONTROLLER

www.vercoma.nl
www.easygatecontroller.com

► Meer informatie

  Easy Gate Controller Productoverzicht

De Encoder

Sleutels

Lezers

COMBI-Afstandsbediending

Controller 
GE-140-089

Receiver 
GE-150-011
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