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MASTER LOCK VAULT ENTERPRISE

Slim. Simpel. Veilig.

Ons softwareplatform stelt u in staat 
om toegang te verlenen aan individuen, 
meerdere gebruikers en gebruikersgroepen 
- tijdelijk of doorlopend - via onze 
gebruikersvriendelijke interface en dankzij 
Bluetooth-technologie. Toegang verlenen 
en intrekken in realtime, optimaliseren van 
planningen en verhogen van veiligheid.  

• Efficiënt toegangsbeheer 
zodat de juiste gebruikers 
de juiste toegangsrechten 
hebben

• Vereenvoudiging van het 
veiligheidssysteem met 
massale uploads van 
gebruikers en sloten

• Automatisch locaties van 
sloten en sleutelkasten 
in kaart brengen via een 
smartphone 

• Eenvoudige 
toegangscontrole met 
krachtige gegevens- en 
auditstromen

• Gegarandeerde back-
upmethode om toegang te 
krijgen met handmatige, 
directionele of numerieke 
code

• Benut de veiligheid van 
256-bits-encryptie van 
militair niveau 

INNOVATIEVE KENMERKEN: 

Geavanceerd systeem voor veiligheid en toegangsbeheer
Master Lock, al meer dan 95 jaar toonaangevend in de industrie, verandert de manier waarop 
bedrijven veilig toegang beheren. De sofwarepaketten van Master Lock Vault Enterprise met 
Bluetooth®-hardware bieden een handige manier om de toegang te controleren, toezicht te 
houden op middelen en de controleerbaarheid te vergroten. Deze beproefde veiligheidsinnovatie 
vermindert de kosten, het veiligheidsrisico en de complexiteit van fysiek sleutelbeheer.



MASTER LOCK VAULT ENTERPRISE

De eenvoud en besparingen van sleutelloze veiligheid
Combineer de kostenvoordelen en het gemak van sleutelloze veiligheid met de controle, flexibiliteit 
en controleerbaarheid van Bluetooth-hardware en geïntegreerde Master Lock Vault Enterprise-
software. Deze geïntegreerde oplossing biedt een efficiënte en doeltreffende administratie van 
veiligheidsmanagement en toegang voor gebruikers.

Bluetoothproducten
Het pakket Bluetoothproducten van Master Lock Vault Enterprise kan worden 
gecombineerd en afgestemd om aan uw toepassingseisen te voldoen. Upgrade bestaande 
hardwaresloten of sleutelkasten naar Master Lock Vault en ervaar het gemak van eenvoudig 
toegangsmanagement.

• Veilige gebieden, materialen, uitrustingen, sleutels of sleutelkaarten

• Verleen eenvoudig toegang aan groepen of individuen via tijdstip en datum

• Efficiënt beheer van veel sloten en gebruikers

• Verhoog de controleerbaarheid met auditstromen van wie toegang tot 
apparaten heeft gehad en wanneer

GEEN SLEUTELS DIE JE VERLIEST

GEEN COMBINATIES DIE JE MOET ONTHOUDEN 

GEEN ILLEGALE SLEUTELKOPIEËN

Bluetooth-sleutelkast 
Sterke, weersbestendige sleutelkast 
met een grote opslagcapaciteit voor 
sleutels en sleutelkaarten. 

WANDSLEUTELKAST 

Bevestig permanent aan muren 
of kasten om toegang te bieden 
tot sleutels voor werkplaatsen of 
uitrusting 

Bluetooth-hangsloten
Duurzame, betrouwbare hangsloten 
met anti-wig-technologie voor 
maximale veiligheid.  

HANGSLOT VOOR BUITEN

Beveilig uitrustingen en materialen 
buitenshuis, zoals hekken, 
opslagloodsen, garages en trailers 

HANGSLOT VOOR BINNEN 

Beveilig kasten, lockers en bergingen
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Flexibel Assetmanagement
Of het nu om één slot of duizenden sloten gaat, Master Lock Vault Enterprise biedt onovertroffen veiligheid, 
eenvoud en controleerbaarheid. Beheerders controleren individuele of systeembrede sleuteltoegang met 
onze handige webinterface. Gebruikers profiteren van simpele en veilige toegang tot toegewezen sloten of 
sleutelkasten met de Master Lock Vault Enterprise. 

INDIVIDUEEL GROEP OP MAAT

Deel permanente of tijdelijke 
toegang met onze app die 

smartphones verandert in slimme 
sleutels. 

Wijs eenvoudig gebruikers 
en apparaten toe aan unieke 

toegangsgroepen,  
op verzoek.

Profiteer van systeembreed 
customizen en de mogelijkheid om 
groepen te laten overlappen voor 
efficiënt toegangsmanagement. 
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Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik 

van zulke merken door Master Lock Company LLC vindt onder licentie plaats. Andere handelsmerken en handelsnamen 

behoren toe aan de betreffende eigenaars.

ZOEKEN VAULT ENTERPRISE

Benut het pakket Bluetoothproducten van Master Lock Vault om de manier 
waarop u zaken doet te veranderen. Ga naar masterlock.com/solutions/vault. 

24 uur per dag toegang
Onze bijhehorende gebruiksvriendelijke app maakt 
fysieke sleutels en sleutelbeheer overbodig, verlaagt 
de kosten en verhoogt de veiligheid. Gebruikers zien 
de gedetailleerde geschiedenis van slotgebruik, 
inclusief activiteiten wat betreft ontgrendelen/
openen/weer vergrendelen. 

DE SLIMME, EENVOUDIGE EN VEILIGE KEUZE


