Verbeter de beveiliging van uw
ziekenhuis met kostenbesparende
draadloze toegangscontrole
Breid uw bestaande systeem uit met Aperio®
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Voorzien van de
Aperio®-oplossing!

Medische instellingen in heel Europa
vertrouwen op Aperio®
“Aperio® van ASSA ABLOY bood ons een moderne oplossing en een
hoge mate van beveiliging tegen een redelijke prijs.”
Roman Paveza, Hoofd Centrum voor Informatietechnologie

Ziekenhuis Maria Middelares
Gent en Gentbrugge, België
Een modern ziekenhuis vereist een flexibele,
moderne, veilige toegangscontrole, 24/7 en 365
dagen per jaar. Dat is precies wat ASSA ABLOY
biedt in het nieuwe Gentse ziekenhuis Maria
Middelares. Patiënten en vertrouwelijke
patiëntgegevens, evenals medicijnen en
waardevolle medische apparatuur, worden nu
beschermd met behulp van de draadloze Aperio®sloten.

“Het ziekenhuis was op zoek naar een oplossing die eenvoudig was in het gebruik.
De draadloze Aperio®-oplossing garandeert een zeer hoge mate van beveiliging.
De omvang ervan kan worden aangepast aan de veranderende behoeften.“
David Geiswiller, Sales Manager Toegangscontrole bij ASSA ABLOY Frankrijk

CHU de Grenoble
Grenoble, Frankrijk
Het Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Grenoble is gevestigd op
een locatie die open staat voor alle bewoners van de stad. De locatie wordt
niet omringd door muren. Zelfs de stadstram rijdt tussen de gebouwen
door. Als gevolg van het grote aantal mensen dat elke dag het terrein
bezoekt, was diefstal van ziekenhuiseigendommen een groot probleem
geworden. Met behulp van de draadloze Aperio®-toegangscontrole van
ASSA ABLOY, moest diefstal uit de gebouwen drastisch worden verminderd.
De 7800 medewerkers van CHU moeten erop kunnen vertrouwen dat hun
bezittingen en die van bezoekers goed worden beschermd.

“Het Aperio®-deurbeslag bleek de meest kostenbesparende en eenvoudig te installeren
oplossing te zijn voor het ziekenhuis.”
Sue McIntyre, General Manager, Grantfen

Aintree University Hospital
Liverpool, Engeland
Aintree University Hospital is een groot academisch ziekenhuis dat
gezondheidszorg en spoedeisende hulp aanbiedt aan de ongeveer
330.000 inwoners van North Merseyside. Als onderdeel van een £35 miljoen
kostende renovatie van de spoedeisende hulp, was het bestuur van het
ziekenhuis op zoek naar een upgrade van het toegangscontrolesysteem.
Aperio® bood een eenvoudig alternatief voor een gecompliceerde bekabelde
oplossing. Dankzij het batterij-gevoede deurbeslag hoefden de deuren
daarbij niet te worden aangepast.

Hoe bied je toegang voor het publiek en bescherm
je patiënten en medewerkers?
Draadloze toegangscontrole is dé kostenbesparende oplossing.

{money}
Kostenbesparing
Bespaar op de kosten van
installatie, beheer, gebruik en
onderhoud

Er lopen elke dag duizenden mensen bij u de deur
in en uit. De beveiliging begint bij iets eenvoudigs
als een slot op de deur. U moet weten wie waar
toegang heeft, wanneer deze personen binnenkomen en vertrekken en wanneer ze geen toegang
meer nodig hebben.

Aperio® is een draadloze oplossing voor toegangscontrole die eenvoudig kan worden geïnstalleerd en beheerd. Hiermee kunt u de kosten van
installatie, onderhoud en energieverbruik aanzienlijk verlagen. Bovendien biedt deze oplossing
u de geavanceerde beveiligingsmogelijkheden die
nodig zijn om uw ziekenhuis veilig te houden.
De draadloze Aperio®-vergrendelingstechnologie voldoet aan de veiligheidseisen en financiële
vereisten van het moderne ziekenhuis.
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Voorkom diefstal
Beveilig essentiële
zaken, zoals medicijnen,
patiëntgegevens en
laboratoriumapparatuur

Toegangsbeheer
Geef verschillende
gebruikersgroepen lokale of
tijdelijke toegangsrechten

Makkelijk beheersbaar
Centraal beheer van alle
draadloos verbonden deuren
binnen het ziekenhuis

Gebruiksvriendelijk
Geef medewerkers toegang
tot meerdere deuren en
ruimtes met één enkele kaart

Gecertificeerde beveiliging
Aperio®-producten
zijn gecertificeerd en
voldoen aan Europese
beveiligingsnormen

Breid uw toegangscontrole uit door
middel van draadloos geïntegreerde deuren

{addeddoor}
Toegangscontrolesysteem,
beheer van toegangs
rechten

Bestaande beveiligde deur
- bekabelde standaarddeur

Voeg Aperio® Online toe
Draadloos geïntegreerde deur

Voeg Aperio® Offline toe
Draadloos geïntegreerde deur

Hoe beveilig je patiënten, waardevolle apparatuur,
medicijnen en gegevens?
Upgrade uw systeem naar een kostenbesparend systeem voor
toegangsbeheer met volledige real-time beheer- en controlemogelijkheden.

Archiefruimte
Aperio® biedt online- en
offline-integratie en
kan eenvoudig worden
geïntegreerd in het
bestaande elektronisch
toegangscontrolesysteem.
De meeste elektronische
toegangscontrolesystemen
zijn al geïntegreerd met
Aperio®. Bestaande
gebruikers houden
dezelfde kaart en nieuwe
kaart-updates worden
onmiddellijk geactiveerd.

Hoofdingang
Bekabelde beveiligingsdeur
- u behoudt uw bestaande
smartcards

Personeelsruimte
Aperio®-deurbeslag met een
keypad biedt een dubbele
identiteitscontrole evenals
de mogelijkheid om de deur
voor een bepaalde periode
open te laten staan
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Stap over op draadloos
Aperio® is een draadloze
vergrendelingstechnologie.
Uitgebreide bekabeling is
daardoor niet meer nodig.

Bespaar energie
Aperio®-sloten worden
gevoed door een batterij en
besparen energie. Ze worden
pas ‘wakker’ als ze worden
geactiveerd.

Vergeet de sleutels maar
Aperio® lost het probleem
van verloren sleutels op en
elimineert de kosten van
sleutelbeheer..

Toegang met een kaart en/of
mobiele telefoon
Aperio® ondersteunt de
mobiele toegangstechnologie
van Seos™.

Patiëntenkamer
Aperio®-deurbeslag is
gebruiksvriendelijk voor
patiënten en personeel

Directiekamer / Archief- of
apparatuurruimte
De Aperio®-cilinder
biedt basisbeveiliging
en gebruiksgemak met
smartcards

Opslag medicijnen en
medische hulpmiddelen
Aperio® Premiumdeurbeslag met speciale
certificering voor een betere
beveiliging

Bel vandaag
voor het plannen
van de upgrade

ASSA ABLOY is the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience
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