
UW PARTNER IN:
Toegangscontrole

Intercomsystemen  

Draai- en schuifdeur automatisering

Mechanische en elektronische sloten 

Digitaal sleutelbeheer



Totaalleverancier

DTC Key-systems Nederland is totaalleverancier 

op het gebied van elektronische toegangscontrole, 

draai- en schuifdeur automatisering, elektronische 

en mechanische sloten, intercomsystemen en 

sleutelbeheer. 

Key-systems Deuronderhoud is een zusteronderneming 

van DTC Key-systems. Middels onderhoudscontracten 

voor meer dan 10.000 componenten wordt jaarlijks 

onderhoud uitgevoerd en lossen wij uw storingen op. 

Onze eigen storingsdienst is                beschikbaar.



Keycloud

Om uw toegangscontrole veilig te kunnen beheren, biedt  

Key-systems u dé Cloud oplossing.

In ons datacenter wordt de Salto software van uw toegangs-

systeem veilig door ons beheerd. Wij zorgen voor een back-up  

en monitoren de Keycloud VPN router 24 uur per dag 7 dagen  

per week.

Vanaf iedere werkplek kunt u met veilige RDP toegang de  

software benaderen voor programmeer wijzigingen in het  

systeem en het aanmaken of wijzigen van de nieuwe sleutels.  

Indien gewenst kunnen onze supportdesk medewerkers u via  

remote support hierbij ondersteunen.

Keycloud



Face Control

DTC Key-systems kan de meest veilige manier van 

toegangscontrole leveren en installeren. Ieder gezicht is  

uniek, net als een vingerafdruk. Met de juiste software zijn  

zelfs identieke tweelingen van elkaar te onderscheiden. 

Gezichtsherkenningssoftware herkent in het camerabeeld de 

vorm van een gezicht. Bij toegangscontrole wordt het gezicht 

opgeslagen als een code. 

Soms wil je helemaal niet weten wíe het is, maar uitsluitend  

dát het iemand is. In dat geval is er sprake van gezichtsdetectie.  

Deze optie zit tegenwoordig standaard in fotocamera’s en 

camera’s van veel moderne smartphones, zonder dat het de 

privacy van deze personen schendt.



Volledige ontzorging

Ed Controls is niet weg te denken bij Key-systems. Nieuwe en bestaande 
klanten worden geregistreerd. Alle projecten worden qua montage, 
onderhoud en storingen verwerkt in Ed Controls. Dit is een veilige, 
cloudbased omgeving, waarin alle data wordt geregistreerd.

Efficiente werkwijze
Bij aanvang van ieder project wordt elke deur in de plattegrond voorzien  
van haar unieke specificaties en producten. Op die manier hebben wij  
precies inzichtelijk welke deur onderhoud nodig heeft bij de jaarlijkse controle.

In overleg met u voorzien wij iedere deur van een QR sticker met unieke code. 
Bij een storing kunt u de sticker scannen en deze eenvoudig aanmelden. Op 
deze wijze weten onze monteurs exact welke materialen ze mee moeten  
nemen naar de locatie om uw storing te verhelpen. 

Indien gewenst kunnen wij alle informatie binnen Ed Controls met u delen. 



Ons programma

Enkele referenties:

DTC Key-systems
Textielstraat 43

7483 PC Haaksbergen
www.keysystems.nl
info@keysystems.nl

088 - 194 44 44


