Mijn huissleutel? Nee hoor,
daar heb ik een speciale app voor!

That’s Easy.

woongenot

Gedoe met sleutels
vind je niks?
Liever een handige,
snelle app voor
gemakkelijke en
veilige toegang tot
je woning?
Herken je een van deze situaties?
Je hebt je dagelijkse looprondje er op
zitten, je checkt je fitbit en je loopt naar
de deur. Moet je dan nog steeds op zoek
naar zo’n onhandige old-schoolsleutel?
Je komt thuis, stapt je auto uit en loopt
naar de voordeur. Knap vervelend en
onhandig om op dat moment je sleutels
te moeten zoeken.
Kind op je arm, boodschappentas in je
hand en dan ook nog de voordeursleutel
ergens in je tas?
Dat moet toch anders kunnen?

Vind je ook, dat een traditionele sleutel

Want Ivana biedt hiervoor de oplossing:

eigenlijk niet meer van deze tijd is?

de Ivana Easy motorcilinder met Ivana

Zoiets moet toch ook gewoon via je

Easy bedieningsapp op je smartphone

smartphone, tablet of laptop te regelen

en te beheren op onze internet portal.

zijn? En liefst ook wat geavanceerder,
zodat je precies aan kunt geven wie er
door je voordeur naar binnen kan.
Toekomstmuziek? Natuurlijk al lang niet
meer: kijk maar eens naar Ivana Easy!

• Eenvoudig te monteren in bestaande
toepassingen
• Geen gedoe met elektra: standaard
AA-batterijen zijn voldoende
• SKG*** - voldoet aan de hoogste
kwaliteits- en veiligheidseisen

Met Ivana Easy
krijgt je het
voor elkaar!
That’s Easy!
Met de Ivana Easy APP op een smartphone kunnen de Ivana Easy producten

worden aangestuurd via een smartphone of een afstandsbediening. Zo heb

worden bediend. Regelen van digitale sleutels doe je via het Ivana Easy

je volledige controle over de toegang tot je huis.

beheerplatform. Hiermee kun je eenvoudig de toegang van derden beheren.

De digtale toegangsapp voor je woning, dat is Ivana Easy!

Na ontvangst van een digitale sleutel kunnen de Ivana Easy producten

De Ivana Easy Toegangapp werkt in combi-

De optionele communicatiemodule biedt

De Ivana Easy APP detecteert op basis van

natie met Ivana Easy ‘componenten’. Digitale

nog diverse extra functies, zoals bijvoorbeeld

Bluetooth Low Energy (BLE) welke deuren in

sleutels worden door de app verwerkt,

communicatie met domotica systemen.

de omgeving beschikbaar zijn, waarvoor met

waarna de app de ontvangen sleutels op een

een geldige digitale sleutel toegang is. Met een

eenvoudige en uiterst efficiënte manier pre-

druk op de knop ontgrendelt de deur. De Ivana

senteert. Daarbij wordt een ‘Open’ en ‘Sluiten’

Easy app is veilig in gebruik. De app is gratis te

knop getoond voor alle deuren die binnen het

downloaden.

bereik van de smartphone zijn en waarvoor de
gebruiker een sleutel heeft ontvangen.

De Ivana Easy componenten voor woongenot

IVANA Easy
Motorcilinder 1x

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

IVANA Easy
Traditionele
sleutel 3x

IVANA Easy
Communicatiemodule 1x

IVANA Easy
Afstandsbediening 1x

EXTRA OPTIES:

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 6 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 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.
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!

Een handige, snelle app voor gemakkelijke
en veilige toegang tot je woning?That’s Easy!
IVANA Easy is verkrijgbaar bij de volgende IVANA bedrijven:

van-buuren.com

T: 0548 - 535353
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