Snel en zonder problemen veilig
toegang tot een zorgwoning?

That’s Easy!

thuiszorg

Hoe krijgen uw
thuiszorgmedewerkers
probleemloos
toegang tot een
zorgwoning?
Snel, geregistreerd,
zonder sleutel,
met smartphone?

Voor veel ouderen en chronisch zieken is
het openen van een voordeur een lastige
of zelfs onveilige zaak. Het is voor hulpbehoevenden dan ook van levensbelang dat
zorgpersoneel, mantelzorgers en familie
hun huis goed kunnen betreden.
Tegelijkertijd is het ook fijn om zeker te
weten dat onbevoegden die kans niet
hebben. Je wilt tenslotte als bewoner niet
zomaar aan iedereen je sleutel geven, of
hem opslaan in een eenvoudig open te
breken sleutelkastje.

Mensen die zorg thuis ontvangen, zijn

tels, met alle problemen van dien.

door hun beperkingen of bij calamitei-

Door de groei van deze categorie cliën-

ten niet in staat de voordeur te openen

ten, neemt de omvang van het sleutel-

om de zorgverleners binnen te laten. In

probleem in de zorg toe. Hoog tijd dus,

dergelijke situaties geven cliënten vaak

voor een betere oplossing: de Ivana Easy

hun huissleutel in beheer bij de

motorcilinder met afstandsbediening

AA-batterijen zijn voldoende

zorgorganisatie. Voor het sleutelbeheer

en bijbehorende bedieningsapp op de

richt de zorgorganisatie doorgaans een

smartphone.

• SKG*** - voldoet aan de hoogste

centrale sleutelpost in. Soms beheert
zo’n sleutelpost meer dan duizend sleu-

• Eenvoudig te monteren in bestaande
toepassingen
• Geen gedoe met elektra: standaard

kwaliteits- en veiligheidseisen

Met Ivana Easy
krijgt u het
voor elkaar!
That’s Easy!
Ivana Easy is uitermate geschikt voor ge-

elektronische sleutels nodig. Het beheer-

bruik binnen de thuiszorg. Het maakt de

platvorm regelt de toegang bij geplande

sleutelkluis overbodig en aan de buiten-

en ongeplande zorg. De Ivana Easy app

zijde van de woning is niet zichtbaar dat

werkt in combinatie met Ivana Easy

zorg wordt verleend. Ivana Easy voldoet

‘componenten’. Digitale sleutels worden

aan alle gestelde eisen en normeringen

door de app verwerkt. Daarbij wordt

binnen de thuiszorg. Hiernaast is het

een ‘Open’ en ‘Sluiten’ knop getoond

belangrijk dat de bewoner en zijn of haar

voor alle deuren die binnen het bereik

familie de woning met een gewone of

van de smartphone zijn en waarvoor de

digitale sleutel kan betreden.

medewerker een digitale sleutel heeft

De zorgverlener krijgt toegang via de

ontvangen. Er is bij de zorgwoning geen

eigen smartphone, dit voorkomt dat zij

dataverbinding noodzakelijk op de

rondlopen met sleutels van bewoners

smartphone.

met het risico op zoekraken. Vanzelfsprekend krijgt de zorgverlener alleen toe-

Snel en zonder gedoe toegang tot

gang na toestemming van de bewoner.

een zorgwoning? Dat is Easy!

Er zijn geen codekaarten of fysieke

De Ivana Easy APP detecteert op basis van

Ivana Easy is ook uitstekend geschikt voor

Met de gratis Ivana Easy APP op een smartpho-

Bluetooth Low Energy (BLE) welke deuren in

toepassing in appartementencomplexen met

ne kunnen de Ivana Easy producten worden

de omgeving zichtbaar zijn en waarvoor een

centraaldeuren en andere deuren voor geza-

aangestuurd. Uitgeven en innemen van digitale

geldige digitale sleutel (toegang) bestaat. Met

menlijk gebruik en biedt grote voordelen op

sleutels gaat via het Ivana Easy beheerplatform.

een druk op de knop ontgrendelt de deur. De

het gebied van beheer en management.

Met dit beheerplatform kun je eenvoudig de

Ivana Easy app is veilig in gebruik en gratis te

toegang van derden beheren. Na ontvangst van

downloaden.

een digitale sleutel kunnen de Ivana Easy producten worden aangestuurd via een smartphone of een afstandsbediening.

De Ivana Easy componenten voor optimale thuiszorg

IVANA Easy registratiekaart
Digitale sleutel 5x
Inclusief 3 maanden
gratis beheer

IVANA Easy
Motorcilinder 1x

CENTRAALDEUREN:

IVANA Easy
Traditionele
sleutel 3x

Standaard AA-penlite
batterijen 6x

EXTRA OPTIES:

IVANA Easy
Afstandsbediening 1x

IVANA Easy
Deurcontroller 1x

De voordelen van IVANA Easy
Ivana Easy is eenvoudig en snel te monteren en te beheren middels internet.
Dus geen zorgen meer over kwijtgeraakte of vergeten sleutels en eenvoudig
inzicht in wie er toegang heeft verkregen.
Voor de montage van Ivana Easy is geen aanpassing van de deur of deurkozijn nodig. De Ivana Easy motorcilinder kan eenvoudig de bestaande
europrofiel cilinder vervangen.
Eenvoudig werkend op batterijen: alleen standaard AA-penlite batterijen
zijn voldoende.
De Ivana Easy motorcilinder is
goedgekeurde SKG***® cilinder,
trekbelemmering. Dit betekent
aan de hoogste in Nederland

geheel SKG***®, aan de buitenzijde een
welke voorzien is van een boor- en uitdat de Ivana Easy motorcilinder voldoet
gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen.

IVANA Easy
Grote Knop 1x

Ivana Easy is eenvoudig te bedienen met een gratis app op uw smartphone op
basis van Bluetooth, maar ook met normale mechanische sleutels.
Optioneel is een afstandsbediening leverbaar.
Met een eenvoudig te beheren cloudbased beheerprogramma bestaat de mogelijkheid om te bepalen wie er toegang heeft. Dit betekent simpel en snel
iemand toegang verlenen met behulp van de gratis app op de smartphone.
Indien gewenst kan hiermee ook direct de toegang worden ingetrokken of de
toegangsgeschiedenis worden ingezien. Voor organisaties biedt het platform
diverse mogelijkheden voor toegang van zorgmedewerkers en zorgteams.
Ivana Easy heeft een doordacht design zonder lampjes of knopjes die onnodig
aandacht trekken. Ivana Easy heeft de mogelijkheid om een akoestisch signaal te geven bij het openen en/of sluiten van de deur.

Wilt u meer weten? Neem dan vandaag nog contact met ons op!

Snel en zonder problemen veilig toegang tot een zorgwoning? That’s Easy!
IVANA Easy is verkrijgbaar bij de volgende IVANA bedrijven:

van-buuren.com

T: 0548 - 535353
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