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…’t is de mentaliteit
Bij SALTO geven we om het individu.
Voor ons zijn er geen grenzen …
…Jump! En stel jezelf open!

Ontdek de SALTO hoogtepunten wereldwijd door
deze QR Code met uw smartphone te scannen
met een directe link naar SALTO videos.
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SALTO is meer dan een fabrikant van
toegangscontrole. Het is een bedrijf dat passie
toont voor het creëren van toonaangevende
producten van topklasse.
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Inspiring access
control sinds 2001
Bij SALTO zien we geen problemen maar uitdagingen. Met een uitstekend
team van professionals werken wij aan oplossingen om steeds de meest
innovatieve producten op de markt te brengen.
We gaan altijd een stap verder om de juiste oplossingen te ontwikkelen die
onze klanten nodig hebben en waarderen. Het is wie wij zijn; het is onze
manier van werken. Binnen SALTO richten we onze energie, passie en kennis
op de ontwikkeling en levering van superieure oplossingen voor klanten.
SALTO is trots op zijn aanwezigheid in meer dan 90 landen over de hele
wereld. Om deze reden hebben wij wereldwijd in iets meer dan 10 jaar, meer
dan 1.500.000 elektronische sloten geïnstalleerd.
We werken altijd naar de volgende fase toe met de ontwikkeling van een
eenvoudig te gebruiken technologie, die vandaag de dag al voldoet aan de
eisen van morgen. SALTO is meer …

MEER DAN 90 LANDEN:
met experts in toegangscontrole,
waar het project ook is
MEER DAN 11.000 PROJECTEN:
waar innovatieve oplossingen
zijn geleverd door succesvolle
samenwerkingen
MEER DAN 1.500.000 SLOTEN:
beveiligen deuren over de hele
wereld
MEER DAN 10.000.000 MENSEN:
gebruiken dagelijks SALTO
producten
…STEL JE OPEN VOOR DE
MOGELIJKHEDEN

…’t is de mentaliteit
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SALTO in het kort

SALTO Systems HQ management team:
Santiago Estevas.
COO
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Gonzalo Marco.
CFO

Javier Roquero.
CEO

Juan Imedio.
CTO

Marc Handels.
CMSO

SALTO in het kort
DE DOELSTELLING
SALTO werd opgericht met één doel voor ogen: het opbouwen
van een wereld-klasse toegangscontrolesysteem dat eenvoudig
en uiterst efﬁciënt is in gebruik. Een systeem dat gebruikers de
mogelijkheid geeft om al hun behoeften van toegangscontrole
waar te maken en al hun deuren te beveiligen zonder de noodzaak
van complexe en dure bedrading, om zo mechanische sloten te
vervangen tot eenvoudige elektronisch beveiligde omgevingen.
ÉÉN UITDAGING, ÉÉN SPRONG
SSALTO herkende de marktkansen voor een nieuwe manier
van werken. Dus met behulp van hun veelzijdige ervaring in de
industrie besloot het kleine team van oprichters een nieuw bedrijf
met een geheel nieuw product te starten, SALTO wat in het
Spaans “spring” betekent.
De uitdaging voor dit nieuwe product was om een nieuw
toegangscontrolesysteem te creëren dat op een stand-alone
oplossing is gebaseerd, eenvoudig is in installatie, gemakkelijk te
beheren, kosteneffectief, betrouwbaar en op de toekomst is aan
te passen.
ÉÉN RICHTING
2001 SALTO lanceerde het eerste stand-alone batterijgevoede,
elektronisch slot voor toegangscontrole. Door naar de markt te
blijven luisteren en de behoeften te observeren, volgden andere
SALTO innovaties in snel tempo.
2002 SALTO zorgde voor een totale ommekeer in de wereld van

toegangscontrole met zijn data-on-card systeem genaamd SALTO
Virtual Network (SVN). Dit is een uniek systeem dat zelfs vandaag
de dag nog fungeert als maatstaf voor alle andere producten in dit
type van toegangscontrole oplossingen.
2003 SALTO introduceerde een op IP-gebaseerde online
toegangscontrole oplossing met eenvoudigere installatie en
verhoogde prestaties van het systeem.
2004 SALTO introduceerde de volgende generatie van draadloze
elektronische beslagen met Mifare, DESﬁre, HID iCLASS,
Picopass en LEGIC RFID, voorzien van de SVN technologie.
2008 SALTO presenteerde SALTO wireless. Dit was het eerste
toegangscontrolesysteem dat de combinatie maakte van standalone met online realtime mogelijkheden, maar dan zonder
bekabeling.
2009 SALTO presenteerde AElement. Een revolutionair RFID
elektronisch slot met draadloze DNA. Het is een minimalistisch
elektronisch slot dat design en stijl met de hoogste technologie
combineert.
2012 SALTO ontwikkelde de SALTO Geo Cilinder, de
meest veelzijdige cilinder op de markt. Deze combineert
efﬁciëntie, betrouwbaarheid en functionaliteit in een nieuwe
reeks producten. Samen bieden deze vrijwel onbegrensde
toegangscontrolemogelijkheden.
2013
SALTO
heeft
momenteel
enkele
belangrijke
ontwikkelingsprojecten lopen die inspelen op de behoeften van
de markt, meer dan wat vandaag beschikbaar is.

Spring de toekomst in met SALTO en ontdek waarom wij zo enthousiast
zijn over wat SALTO de markt kan bieden: vandaag en morgen.
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Onze bedrijfsactiviteiten

SALTO HQ Ontworpen om aan

de hoogste verwachtingen te voldoen
ONS BEDRIJF
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Oiartzun, Spanje. Het gebouw is ontworpen met als doel om
een moderne werkomgeving te creëren waar SALTO personeel continu nieuwe innovatieve
producten en technologieën onderzoekt en ontwikkelt, die de passie en het enthousiasme
van ons team uitstralen. Deze locatie stelt ons in staat onze Research, Development &
Innovation afdeling (RD&I), de centrale commerciële en marketing afdelingen, evenals onze
productie en logistieke afdelingen samen te brengen.
Ons doel is om onze klanten altijd van de best ontworpen en vervaardigde producten te voorzien.
Onze fabriek met hoge productiecapaciteit is volledig uitgerust met de nieuwste
technologieën, waaronder speciale productiecellen, elektronische managementsystemen
en computergestuurde automatische opslag. Dankzij continue aanzienlijke investeringen in
ons toegewijd RD&I team, kan SALTO toonaangevend zijn in mechanisch, elektronisch en
software ontwikkeling.
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SALTO, de toegangscontrole
partner waarop u kunt vertrouwen
ONZE INZET VOOR KWALITEIT
Bij SALTO hebben we alle belangrijke activiteiten in-house, van productontwerp en design tot aan de uiteindelijke productie en
verzendingsprocessen. Dit stelt SALTO in staat om onze producten aan de hoogste kwaliteitsnormen te laten voldoen, waardoor wij klanten
de ﬂexibiliteit, levering en het vertrouwen kunnen bieden die zij nodig hebben.
Wij geloven dat deze directe controle de beste manier is om door te gaan met de ontwikkeling, lancering en ondersteuning van de meest
effectieve toegangscontrole oplossingen die er zijn.
SALTO is ISO 9001:2008 en ISO 14001 gecertiﬁceerd. Deze strenge kwaliteits- en milieumanagementsystemen zorgen ervoor dat
wij altijd streven naar het bereiken van de hoogst mogelijke normen in kwaliteit van het ontwerp, de ontwikkeling en fabricage van onze
elektronische toegangscontroleproducten, zoals vereist voor onze klanten.
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SALTO Wereldwijd netwerk

Door voor SALTO te kiezen kunnen klanten zich
concentreren op dat waar zij de beste in zijn – het
runnen van hun bedrijf – in de wetenschap dat de
veiligheid van het gebouw volledig onder controle is.
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Een volledig lokaal netwerk
klaar om onze klanten te ondersteunen
Bij SALTO zijn we erop gericht naar de markt en onze klanten te luisteren, waar dan ook. Zodat wij daar van kunnen
leren en begrijpen hoe we het beste oplossingen met toegevoegde waarde kunnen bieden.
Dit is het niveau van service en ondersteuning dat SALTO van de concurrentie onderscheidt. Het is ook de reden
waarom SALTO producten in meer dan 90 landen over de hele wereld gebruikt worden.

SALTO WERELDWIJD

SALTO PARTNERS NETWERK

Om er zeker van te zijn dat wij u de best mogelijke service kunnen
bieden, moet SALTO daar zijn waar onze klanten zijn. Daarom heeft
SALTO eigen kantoren in Australië, België, Canada, Denemarken,
Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Mexico, Nederland,
Noorwegen, Polen, Portugal, Singapore, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk,
Verenigde Staten en Zwitserland. Ons netwerk van kantoren zal
blijven groeien om ervoor te zorgen dat SALTO een ongeëvenaard
niveau van garantie, ondersteuning en service biedt.

Evenals onze SALTO kantoren, hebben we een gespecialiseerd
partner netwerk in meer dan 90 landen. Onze kantoren rekenen op
de expertise van specialisten in de beveiligingsbranche die dezelfde
waarden van enthousiasme en inzet delen als SALTO en die bereid
zijn om klanten van de beste ondersteuning en service te voorzien.
Ofﬁciële SALTO partners zijn allemaal toegangscontrolespecialisten.

Waar dan ook; klanten kunnen er op rekenen dat SALTO
er is om efﬁciënte, state of the art toegangscontrole
oplossingen te bieden.
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RD&I onze groeimotor

Wij zijn ook een van de
grootste investeerders in RD&I
(Onderzoek, Ontwikkeling en
Innovatie) in onze industrie.
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RFID (Radio Frequency Identiﬁcation) - SVN
data-on-card technologie en NFC (Near Field
Communication) zijn beide R&W (lees en
schrijf) technologieën die ervoor zorgen dat
toegang nooit in het geding komt. Bij SALTO
integreren we altijd ons data-on-card SVN
(SALTO Virtual Network)-technologie in onze
producten.

RD&I
Onze groeimotor
SALTO’S INVESTERING IN RD&I ZORGT
ERVOOR DAT HET BEDRIJF STEEDS
VOOROP BLIJFT IN MECHANISCH,
ELEKTRONISCH
EN
SOFTWARE
ONTWIKKELING, WAARDOOR WIJ
IN
STAAT
ZIJN
INNOVATIEVE,
ONGEËVENAARDE PRODUCTEN EN
TOEGANGSCONTROLE OPLOSSINGEN
TE BLIJVEN LEVEREN.

We hebben een passie voor technologie in toegangscontrole. SALTO is een
van de grootste investeerders in RD&I in de branche. Een toegewijd team van
meer dan 20 ingenieurs ontwikkelt nieuwe producten en systemen conform
de vraag in de markt, vandaag en in de toekomst.
SALTO is voortdurend bezig zijn klanten van de best mogelijke oplossingen
te voorzien. Hierbij gebruiken we de nieuwste innovaties in micro-elektronica,
gecombineerd met alreeds bewezen mechanische technologieën en de meest
geavanceerde software programma’s.
Ons team van onderzoekers verhoogt continu onze kennis van de hedendaagse
technologie om doorbraken te creëren die toonaangevend zijn voor de
toekomst.

Een van de meest interessante toepassingen die
door ons RD&I team is ontwikkeld, is SVN 2.0
toegangscontrole via NFC voor mobiele telefoons.
Binnenkort zal iedere nieuwe telefoon met NFC
voorzien zijn welke als een RFID kaart kan fungeren
en daardoor als mobiele sleutel gebruikt kan worden.
Bij SALTO zijn al onze elektronische sloten en lezers
compatibel met NFC. Daarmee is de toekomst reeds
ingebouwd.
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XS4 innovatief compleet platform

Platform: 360º
XS4 IS HET TOEGANGSCONTROLE PLATFORM VAN SALTO WAARMEE GEBRUIKERS EEN GROTER
SCALA AAN TOEPASSINGEN KUNNEN BEHEREN EN BEHEERSEN DAN OOIT TEVOREN.

Creatieve oplossingen
BEHEER TOT AAN 64.000 DEUREN EN 4 MILJOEN GEBRUIKERS OP EEN ENKEL SYSTEEM.

Bij SALTO ontwikkelen we voortdurend nieuwe functies en software en helpen we met de introductie en
integratie ervan in de markt. We zijn steeds geïnspireerd door de manier waarop onze klanten van onze
software gebruik maken. Op deze manier kunnen wij optimale oplossingen vinden voor hun behoeften
van toegangsmanagement.
Daarom streven we ernaar dagelijks onze ideeën te vertalen naar baanbrekende oplossingen en werken
we hard om met onze klanten in contact te blijven en hun belangrijkste behoeften te leren kennen.
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4 systemen
voor elk type
omgeving

Mensen moeten vertrouwen hebben in de technologie, netwerken, faciliteiten
en diensten die ze gebruiken. Bij SALTO is het voldoen aan deze behoeften
onze missie. Onze systemen zijn ontworpen ter beveiliging van klanten
vandaag, ondertussen werken we voortdurend aan de ontwikkeling van
nieuwe oplossingen die u ook in de toekomst zullen beschermen.
Van een eenvoudig zelf te programmeren systeem dat voor het beheer geen
computer nodig heeft, een zeer bekwaam middenklasse ROM systeem, tot
aan een hoogwaardig data-on-card SVN systeem dat gebruikers in staat
stelt alle deuren in een gebouw vanaf een enkele server te beheren. SALTO
heeft de oplossingen waar de markt naar op zoek is.

(

SML

WOONHUIZEN EN KLEINBEDRIJF
SALTO ZELF-PROGRAMMEERBAAR
TOEGANGSCONTROLESYSTEEM

· Geen computer nodig.
· Gebruikers kunnen sleutels verwijderen zonder vermindering van veiligheid.
· Ideaal voor toepassingen in woonhuizen en kleine bedrijven.

ROM

MIDDELGROTE BEDRIJVEN
SALTO ROM
TOEGANGSCONTROLESYSTEEM

· Beheer via computer of laptop.
· Beheer kalenders, schema’s, gebruikersgroepen, tijdzones en meer.
· Gebruikers kunnen sleutels verwijderen zonder vermindering van veiligheid.
· Ideaal voor kleine bedrijven en/of gebouwen met een klein aantal gebruikers.

SVN

GROTE BEDRIJVEN
SALTO DATA-ON-CARD
TOEGANGSCONTROLESYSTEEM

· Beheer via computer of server.
· Beheer kalenders, schema’s, gebruikersgroepen, tijdzones en meer.
· Gebruikers kunnen sleutels verwijderen zonder vermindering van veiligheid,
kaarten updaten in handomdraai, gebeurtenissen verzamelen vanuit de sloten,
actuele batterijstatus ontvangen en nog veel, veel meer.
· Ideaal voor elk type omgeving.

UITGEBREID COMMERCIEEL
SALTO DRAADLOOS REALTIME
TOEGANGSCONTROLESYSTEEM
· Beheer via computer of server.
· Beheer kalenders, schema’s, gebruikersgroepen, tijdzones en meer.
· Gebruikers kunnen sleutels verwijderen zonder vermindering van veiligheid,
kaarten updaten in handomdraai, gebeurtenissen verzamelen vanuit de sloten,
actuele batterijstatus ontvangen en nog veel, veel meer.
· Ideaal voor elk type omgeving waar realtime hoogwaardige controle nodig is.
15

SALTO XS4 Technologieën

SALTO Technologieën
Data-on-Card en SALTO draadloos online technologieën
zijn de fundering van het SALTO Systeem
Het beheer van een klein aantal gebruikers is eenvoudig. Maar wanneer een klein aantal gebruikers tot een groot
aantal uit groeit en hun toegangsplannen steeds complexer worden, kan effectief beheer een behoorlijke uitdaging
worden. Dat is waarom SALTO het SALTO Virtual Network heeft ontwikkeld.

SVN DATA-ON-CARD

DRAADLOOS REAL-TIME

Het SALTO Virtual Netwerk (SVN) biedt de ﬂexibiliteit om van een klein aantal
tot een groot aantal gebruikers en deuren te groeien. Het systeem stelt standalone componenten in staat informatie via Distributed Intelligence te ontvangen, te
lezen en te schrijven. Alle gebruikersgerelateerde toegangsinformatie wordt in een
versleuteld formaat op ID dragers opgeslagen. Hierdoor kunnen online wandlezers
informatie van de dragers ontvangen en updaten, altijd en overal in het gebouw.

Stelt u zich eens voor dat u in staat bent in REAL-TIME
de toegang tot uw gebouw te controleren, zonder dure
bekabeling. Met SALTO wireless communiceren alle
componenten naast SVN ook draadloos met een centrale
server voor live communicatie met de deur.

Draadloos online
elektronisch
beslag

A

Online update
hotspot

Stand-alone
elektronisch
beslag
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A

SALTO Systems
Online update hotspot
SALTO data-on-card technologie zorgt ervoor dat ID media
van gebruikers als drager kunnen fungeren en informatie uit
de stand-alone sloten aan de online hotspots doorgeven.
Hierdoor is de informatie ook op de computer beschikbaar.
Communicatie begint wanneer een kaart/tag aan een SVN
wandlezer aangeboden wordt.
De wandlezer en controller communiceren
alle informatie in twee richtingen via TCP-IP
met de systeemsoftware.
- Nieuwe informatie
- Verzameling van alle informatie

De wandlezer geeft aan de kaart door:
- Lijst verwijderde kaarten (“blacklist”)
- Laatste gebruikersrechten
- Vernieuwing geldigheid rechten

De kaart geeft aan het systeem door:
- Lijst bezochte deuren door eindgebruikers
- Batterijstatus van bezochte deuren

B

SALTO Systems
stand-alone elektronisch beslag

Het SALTO beslag geeft aan de kaart door:
- Gebruiker event (bezochte deur, tijd)
- Batterij status van bezochte deur

Elke keer dat een gebruiker toegang krijgt tot een deur, vindt er
communicatie plaats tussen de drager en het elektronisch slot.
Hierdoor wordt waardevolle informatie op de kaart opgeslagen
die aan het systeem doorgegeven wordt zodra de gebruiker langs
een online punt komt. Op hetzelfde moment registreert de kaart
informatie in het geheugen van een slot voor verhoogde veiligheid.

De kaart geeft aan het
beslag door:
- Toegangsactiviteit
- Sleutel annulering(en)
- Loopstand
- Noodvergrendeling

C

SALTO Systems draadloos
online elektronisch beslag

SALTO Draadloos real-time technologie:
- Toegangsactiviteiten
- (Nood)openingen op afstand
- Noodvergrendeling op afstand
- Deurbewaking en ingestelde modus
- Batterij status
- Sleutel annulering

SALTO draadloos zorgt voor online communicatie tussen de
gateways en stand-alone sloten in real-time via radiofrequentie
(RF 2,4 Ghz) om het hoogste niveau van veiligheid en controle te
bereiken.

De gateway fungeert als een
link tussen het toegangsbeheer
systeem en de draadloze batterij
aangedreven beslagen.

Alles in REAL-TIME
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XS4 toegangscontroleplatform van SALTO Systems

SALTO XS4 elektronische deurbeslagen
WELKE TOEGANGSCONTROLE OPLOSSING U DAN OOK NODIG HEEFT, SALTO HEEFT EEN PASSEND PRODUCT. ONS
UITGEBREIDE ASSORTIMENT OMVAT BESLAGEN, ELEKTRONISCHE CILINDERS, LOCKER SLOTEN, DEURKRUKKEN, SLOTEN,
DEURCONTROLLERS EN ANDERE HARDWARE GESCHIKT VOOR IEDERE SOORT DEUR - ZOWEL BINNEN ALS BUITEN EVENALS MEER GESPECIALISEERDE TOEGANGSPRODUCTEN ZOALS PANIEKSTANGEN EN SLOTEN VOOR GLAZEN DEUREN.
ELEKTRONISCHE BESLAGEN
SALTO biedt een breed scala van elektronische beslagen: van standaard deuren tot nooduitgangen en glazen deuren, SALTO heeft de oplossing. Het
volledige XS4 assortiment beschikt over de standaard ingebouwde SVN technologie van SALTO en kan ook voorzien worden van de SALTO draadloos
online mogelijkheden om nog meer functies te bieden voor veilig beheer en controle van gebouwen.

KENMERKEN
· Eenvoudig te installeren.
· Aangenaam in gebruik.
· Gebaseerd op SALTO Virtual Network technologie.
· Optioneel SALTO Draadloos online real-time technologie.
· Conform Disability Discrimination Act (DDA).
· Uitgebreid assortiment van modellen en functies.
· Compatibel met meer dan 90% van de bestaande
insteeksloten.
· Breed scala van RFID-technologieën beschikbaar.
· SKG® productcertiﬁcatie.
· Verkrijgbaar als beslag voor paniekdeuren, glazen deuren,
smal proﬁel frames, etc.

Extra verstevigde beslagen

18

Beslagen met codepaneel

Nooduitgang oplossingen

Glazen deur beslagen

Beslagen dubbele lezer
(in-uit)

Antimicrobiële afwerking

SALTO GEO cilinders
SALTO GEO is meer dan alleen een elektronische cilinder. Het is een nieuwe dimensie in de stand-alone toegangscontrole technologie en onderdeel van
het uitgebreide SALTO toegangscontrole platform. SALTO GEO is ontstaan vanuit de kennis en het inzicht in de behoeften in gebouwtechniek en hoe ﬂexibel
deze oplossingen moeten zijn. SALTO GEO is een krachtige nieuwe dimensie in onbekabelde toegangscontrole, die klaar is om in elk type deur geïnstalleerd
te worden.
De veelzijdige SALTO GEO cilinder is verkrijgbaar in een groot aantal types waaronder Europees, Australisch, Scandinavisch, UK en USA. De cilinders zijn
ook geschikt voor buiten installaties dankzij de IP56 en SKG*** certiﬁcering voor gebruik op nagenoeg ieder type deur of toepassing in een gebouw.

Elektronische
hangsloten

Veiligheid
cilinders

Dubbele
cilinders (in/uit)

Halve cilinders

Schroefcilinders

Staartcilinders
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XS4 toegangscontroleplatform van SALTO Systems

AElement het RFID slot met draadloos DNA
SALTO AElement is een technisch juweeltje waar architecten
van houden dankzij het design, de stijl en de hoge prestaties van
de toegangscontrole technologie. Het stelt gebruikers in staat
al hun fysieke veiligheidsbehoeften in een stijlvol, energiezuinig
en betrouwbaar onbekabeld systeem te integreren.
AElement integreert naadloos met het SALTO XS4 platform
en de elektronica bevat de nieuwste processortechnologie.
Het is voorbereid op draadloos (wireless ready) waardoor
het op elk gewenst moment opgewaardeerd kan worden tot
draadloos online. Draadloos online sloten communiceren in
real-time met de server. Dit geeft real-time controle waarmee
gebruikers direct en op afstand sleutels kunnen annuleren, slot
conﬁguraties kunnen wijzigen en vele andere functies. Wireless
ready sloten communiceren dagelijks met de server op een
communicatiemodus met verschillende tijden. Wireless ready
sloten kunnen opgewaardeerd worden door slechts een RFantenne van USB formaat aan te sluiten.
AElement is een uitstekende keuze voor elke deur in iedere
omgeving. Om de gewenste look te bereiken kunt u deze met
een breed assortiment van designer deurkrukken combineren,
waaronder een exclusieve selectie van de Italiaanse fabrikant
Olivari voor SALTO.
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Dubbel afgewerkte lezer
voor heldere uitstraling
de kleinste op de markt

Compatibel met
design deurkrukken

Elektronisch privacy
niet storen-functie

NFC compatiblel

SALTO online wandlezers en apparatuur
SALTO randapparatuur is een uitstekende oplossing voor die
toegangspunten waar een online verbinding nodig is of waar
interactie met andere systemen of elektrisch aangedreven
apparaten zoals liften, roldeuren of slagbomen is vereist.
Deze apparatuur gebruikt een beveiligde en gecodeerde TCP-IP
protocol verbinding zodat het bestaande ethernet netwerk ook
voor toegangscontrole wordt gebruikt.
SALTO online wandlezers bieden in combinatie met deurcontrollers
een uitbreiding van de mogelijkheden van het SALTO Virtual
Netwerk (SVN) en brengen de voordelen van toegangscontrole
naar al die deuren waar geen stand-alone elektronisch slot
geïnstalleerd kan worden, zoals gezegd liften, slagbomen bij
een parkeerplaats, etc. De SALTO wandlezers zijn geschikt voor
installatie buiten. Daarnaast bevat het assortiment ook wandlezers
met smal proﬁel voor installatie in het kader van een deur. Dankzij
de SVN technologie kunnen de gebruikersrechten op de ID
media via de online hotspots geupdate worden met de laatste
wijzigingen van het toegangsplan. Eveneens wordt het systeem
dan geïnformeerd over de batterij status van ieder ofﬂine apparaat
en wordt de meest actuele “blacklist” doorgegeven. Indien nodig
kan de gebruikershistorie met toegangsevents voor veiligheids- en
beheersdoelen gedownload worden.
SALTO biedt ook energiebesparende apparaten. Deze verlagen
de energiekosten door elektrische apparaten uit te schakelen
wanneer deze niet worden gebruikt. Tegelijkertijd wordt informatie
over de kamer in real-time via online verbinding verzonden.

Ofﬂine deurcontrollers

Online
deurcontrollers met
SVN mogelijkheden

Uitgebreid assortiment
van lezers

Voor ieder type van
gemotoriseerde
toegang

Beveiliging
voedingskasten

Energiebesparende
apparaten
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Klanten wereldwijd

Bij SALTO vergeten we nooit dat klanten
een keuze hebben in toegangscontrole
oplossingen. Daarom zetten wij ons in
om volgens de hoogste standaarden
topkwaliteit te leveren, in alles wat we doen.
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Een revolutie in de toegangscontrole industrie. Sinds
2001 hebben we miljoenen mensen geïnspireerd om
onze technologie in hun leven te integreren.

Klanten
wereldwijd
SALTO levert gebruiksvriendelijke stand-alone toegangscontrolesystemen
die elk gebouw voorzien van de ﬂexibiliteit, veiligheid en het gemak om
veilig te werken in de wereld van vandaag. Dat is de reden waarom 11.000
klanten waaronder vele van ‘s werelds hoogst gewaardeerde en drukste
universiteiten, luchthavens, overheid- en bedrijfsgebouwen en vestigingen van
gezondheidszorg, SALTO geselecteerd hebben om hun toegangscontrole
oplossing te leveren.

MEER DAN 1.500.000
TOEGANGSPUNTEN IN
FACILITEITEN OVER DE HELE
WERELD VERTROUWEN OP DE
SALTO TECHNOLOGIE OM HUN
GEBOUWEN TE BEVEILIGEN.

Universiteiten zoals Oxford en Cambridge in het Verenigd Koninkrijk, Princeton
University in de Verenigde Staten, de Universiteit van Dubai in de Verenigde
Arabische Emiraten; overheid- en bedrijfsgebouwen zoals RTL Televisie in
Nederland, City of Justice in Barcelona, Spanje en Espanola General Hospital
in Ontario, Canada; alle terminals op Heathrow Airport; het Hard Rock Hotel
in Penang, Maleisië en zo veel meer hebben SALTO gekozen dankzij onze
klantgerichtheid en ons vooruitstrevend denken.
In een tijd van snelgaande globalisering is bescherming van een eigen
wereldwijd veiligheidsplatform een belangrijk onderwerp voor veel klanten.
Daartoe maakt partnerschap tussen SALTO en wereldwijd grote integrators
zoals Siemens, Gallagher, TKH, Nedap, Mercury, Johnson Controls en
Honeywell, evenals vele geselecteerde lokale integrators, het mogelijk
voor SALTO om innovatieve integratie oplossingen te ontwikkelen die
toonaangevend zijn in security management in de wereld van vandaag.
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Gesteund door referenties van wereldklasse

LUCHTHAVEN MÜNCHEN – DUITSLAND
Luchthaven München is de vierde grootste internationale luchthaven van
Duitsland. In 2011 werd het vliegveld van München de beste in Europa genoemd
en de vierde beste in de wereld, met moderne passagiers- en commerciële
voorzieningen alsmede uitgestrekte terreinen voor de vliegtuigen. 24 uur per dag en
7 dagen per week operationeel en dienstverlening aan meer dan 30 miljoen
passagiers per jaar met meer dan 235 lijn- en chartervluchten naar bestemmingen
wereldwijd. Daarmee is de luchthaven van München de belangrijkste gateway voor
internationale vluchten voor het zuiden van Duitsland.
Als onderdeel van hun geplande programma ter verbetering van de veiligheid had
de luchthaven van München een hoogbeveiligde en betrouwbare toegangscontrole
oplossing nodig die zodanig aangepast kon worden om aan alle speciﬁeke
wensen te voldoen. SALTO Systems heeft voorzien in deze behoeften met het XS4
toegangscontrolesysteem.

TRANSPORTLUCHTHAVENS
Van terminal- en passagiersbeveiliging tot facilitair management. De transport
en luchthaven industrie vergt oplossingen voor real-time beheer van deuren en
gebruikersgegevens via draadloze technologie om zich te verzekeren van efﬁciënt,
optimaal en kosteneffectief veilig en beveiligd gebouwbeheer.
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…’t is de mentaliteit

en veel meer....
LUCHTHAVEN– LUCHTVAART
Heathrow Airport, BAA – Londen, Verenigd Koninkrijk
DHL Hub Leipzig – Schkeuditz, Duitsland
British Airways – Harmondsworth, Verenigd Koninkrijk
Flughafen München – München, Duitsland
Hartﬁeld – Jackson Airport – Atlanta, Verenigde Staten
Sterling Airlines A/S – Dragoer, Denemarken
TRANSPORT
CAF – Mexico City

AENA – Madrid, Spanje
Air Alpha A/S – Odense, Denemarken
Aeroport de Lilles – Lesquin, Frankrijk
Ireland West Airport Knock – Co.Mayo, Ierland
Ocean Sky Jet Centre Ltd – Luton, Verenigd Koninkrijk

DHL Hub Leipzig – Schkeuditz, Duitsland
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Gesteund door referenties van wereldklasse

ESPANOLA GENERAL HOSPITAL – CANADA
Espanola General Hospital (EGH) gevestigd in Ontario, Canada heeft SALTO
geselecteerd om haar security management te moderniseren en om de master
key mechanische sloten te vervangen met het XS4 elektronisch Proximity
toegangscontrolesysteem.
Ongeëvenaarde ﬂexibiliteit is het doel van het XS4 assortiment en om dit te bereiken
verving EGH de bestaande mechanische sloten in alle faciliteiten: van kantoren
en teleconferenties, medische dossiers en ﬁnanciële afdelingen naar winkels en
onderhoudsgebieden tot laboratoria, fysiotherapie, diagnostische beeldvorming,
klinische operaties en spoed afdeling, met dekking van publieke toegang tot
geselecteerde personeelsafdelingen.
De ﬂexibiliteit van EGH’s nieuwe SALTO toegangscontrolesysteem houdt in dat het
ziekenhuis het maximale voordeel van de technologie ontvangt zonder de zorgen
van master-sleutels en dat zij in staat zijn om een comfortabele en veilige omgeving
aan alle gebruikers te bieden.

GEZONDHEIDSZORG
SALTO Systems draadloze toegangsoplossingen voorzien de gezondheidszorg van
toegang tot speciﬁeke zones en deuren, afdelingen en theaters, winkels en kantoren met
volledige beveiliging. SALTO Systems gezondheidszorg toegangsoplossingen helpen bij
de verbetering van de veiligheid van patiënten en de kwaliteit van zorg van faciliteiten.
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en veel meer....
GEZONDHEIDSZORG
Stichting Palet – Leeuwarden, Nederland
Bürgerspital – Basel, Zwitserland
Hôpital du Jura – Delémont, Zwitserland
Intermountain Hospital – Salt Lake City UT, VS
Reinier de Graaf Gasthuis – Delft, Nederland
AFSSAPS – Saint Denis, Frankrijk
American Fork Hospital – Verenigde Staten
GGZ centraal – Ermelo, Nederland
Hôpital Sainte Marie – Parijs, Frankrijk
Pﬂegeheim Mihla – Mihla, Duitsland

Uniklinikum Kiel – Kiel, Duitsland
Slagelse Sygehus – Slagelse, Denemarken
AZ Groeninge – Kortrijk, België
Seniorenzentrum Aumatt –Reinach, Zwitserland
Lentis Groningen – Nederland
BASPO Magglingen – Magglingen, Oostenrijk
New York Medical Center – New York City NY, VS
McGill University Health Centre – Montreal, Canada
Sir Moses Monteﬁore – Sydney, Australië
Cleveland Clinic – Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten

HIGHTECH LABORATORIA
CERN: Scientiﬁc Research Lab., Zwitserland
Biodonostia – San Sebastian, Spanje
SALTO SYSTEMS & BioCote®
ANTIMICROBIËLE ZILVER ION TECHNOLOGIE
SALTO Systems heeft in samenwerking met BioCote® de toonaangevende
antimicrobiële zilver-ion-technologie geïntroduceerd. Deze technologie helpt het
elimineren van microben op product oppervlakken.
BioCote® is geschikt voor toepassingen in de gezondheidszorg. BioCote®
zilver ion-technologie reduceert het niveau van microben op SALTO beslagen en
cilinders tot wel 99,99%. Gezien het feit dat microben zich gemakkelijk van deur
tot deur verspreiden, door mensen in hun dagelijkse werkzaamheden, helpt deze
technologie de verspreiding in en rond een gebouw te verminderen.
SALTO BioCote® helpt u te voorzien in een schoner, veiliger en meer hygiënische
omgeving voor al uw medewerkers, bezoekers en patiënten.
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Gesteund door referenties van wereldklasse

MEDIA CITY - VERENIGD KONINKRIJK
Media City Verenigd Koninkrijk gevestigd in Manchester is ontworpen als internationaal
centrum voor creatieve en digitale bedrijven, alsmede om ruimte te bieden voor
bedrijfskantoren, hotels, diverse winkelunits en residentiële appartementen.
In het hart van het 200 hectare grote terrein is een geweldig nieuw studio complex met
de grootste High Deﬁnition faciliteiten in Europa met zeven HD studio’s en twee audio
studio’s. Het is het nieuwe onderkomen van BBC en ITV televisie, de Coronation Street
televisie ﬁlmset, SIS – Sattellite Installation Services en de Universiteit van Salford.
SALTO heeft meer dan 500 deuren uitgerust met hun state-of-the-art elektronisch
toegangscontrolesysteem. Sleutelmanagement was een belangrijke overweging
vanwege de grootte van het complex en om zo een ‘sleutelvrije’ omgeving te creëeren.
Door gebruik van SALTO XS4 beslagen, GEO cilinders, paniekstangen en wandlezers,
die geïnstalleerd zijn om toegang te controleren, heeft Media City volledige controle op
de beveiligingsbehoeften.

BEDRIJVEN
Verbeter het deurmanagement en de beveiliging van gebouw en gebruiker met SALTO
Systems draadloze RFID technologie. Geavanceerde systemen die geschikt zijn voor
kleine, middelgrote en grote organisaties betekenen dat u zeker kunt zijn van deskundig
advies, ﬂexibele technologie en ondersteuning op maat om de bescherming en veiligheid
van uw bedrijf te garanderen.
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en veel meer....
BEDRIJVEN
T-Mobile HQ Europe – Wenen, Oostenrijk
TÜV Rheinland – Duitsland
Siemens AG – Karlsruhe, Duitsland
Master Card Head Ofﬁces – CA, Verenigde Staten
Deutsche Telekom AG – Ismaning, Duitsland
Swisscom Tower – Winterthur, Zwitserland
ABM – Dornstadt, Duitsland
Cambridge Innovation Center – Boston, VS
Daimler AG – Hamburg, Duitsland
Bell AG – Basel – Zwitserland
Nestlé – Nunspeet, Nederland
Nestle Waters Factory H&O LLC – Dubai, VAE
Lenzing AG – Lenzing, Oostenrijk
>25 TEC locaties in Azië
BANKEN
ABN AMRO Bank / Bank Cial – Basel, Zwitserland
Kaerntner Sparkasse AG – Klagenfurt, Oostenrijk
Volksbank Kleverland eG – Kleve, Duitsland
Nordeaejendomsservice – Århus, Denemarken
Sparkasse d.d. – Ljubljana, Slovenië
Sparkasse Imst – Imst, Oostenrijk
Investbank – Soﬁa, Bulgarije
Österreichische Nationalbank – Wenen, Oostenrijk
Zaugg Schliesstechnik AG – Luzern, Zwitserland
SWIFT – La Hulpe, België
Volksbank Süd-Oststeiermark e.Gen. – Hartberg, Oostenrijk
ANZ Bank – Nieuw Zeeland
SPORTCENTRA
Benﬁca Estádio, S.A. – Lissabon, Portugal
Parkfast Arena AB – Malmö, Zweden
Frederiksborgcentret – Hillerød, Denemarken
Stadio delle Alpi - Juventus Stadium – Torino, Italië
CONGRESCENTRA
Marina Bay Sands Convention Centre & Resort – Singapore
Colorado Convention Center – Denver, Verenigde Staten
Kultur-kongresszentrum – Visp, Zwitserland
Arctic Sikring – Nuuk, Groenland
Harpa, Icelandic Opera House – Reykjavik, IJsland
Katuaq culture house – Nuuk, Groenland
Hong Kong Convention Center – Hong Kong
OVERHEID / GEMEENTE
Århus Kommune – Århus, Denemarken
Greenlandic Government – Nuuk, Groenland
Parliament of France / Assamblée Nationale – Parijs, Frankrijk
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Gesteund door referenties van wereldklasse

PRINCETON UNIVERSITEIT – VERENIGDE STATEN
Als een wereldberoemde universiteit reikt Princeton naar de hoogste niveaus van
kennis en inzicht en is ook toegewijd aan bachelor onderwijs. Met ongeveer 1.000
faculteits leden, 5.000 studenten en 2.500 gediplomeerde studenten wordt de
beveiliging bij Princeton niet licht opgevat. Wat de meeste mensen waarschijnlijk
niet weten over de universiteit is hoe goed zij de faculteit samen brengt; personeel
en studenten vormen samenwerkende groepen die beslissingen nemen die er toe
doen op de campus.
De functionarissen van de universiteit wilden de oude koperen sloten van de
slaapzalen op de campus vervangen. Dat betekende meer dan 3.200 deuren die
met een nieuw state-of-the-art sluitsysteem moesten worden uitgerust. Echter zou
er niets gebeuren totdat een universitaire werkgroep alle details had onderzocht.
Zonder sleutel is de bescherming van studenten en medewerkers naar een hoger
niveau getild. Gebruikerskaarten hebben dubbele authenticatie, dat betekent dat
een student de kaart presenteert en daarna een PIN code intoetst voor toegang.

UNIVERSITEITONDERWIJS
Een enkel systeem dat u in staat stelt om alle fysieke veiligheidsbehoeften van
medewerkers en studenten te integreren via stand-alone sloten in het netwerk en online
lezers om real-time toegangscontrole te realiseren op uw universiteit of school.
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en veel meer....
UNIVERSITEITEN
UAE University (AL AIN) – Verenigde Arabische Emiraten
Tecnológico de Monterrey – Mexico
Oxford University – Oxford, Verenigd Koninkrijk
Cambridge University – Cambridge, Verenigd Koninkrijk
Toronto University – Toronto, Canada
Winnipeg University – Winnipeg, Canada
Nelson Mandela Metropolitan University – Port Elizabeth, SA
Princeton University – Princeton, Verenigde Staten
Deusto University – San Sebastian – Bilbao, Spanje
The American University in Cairo – Cairo, Egypte
University of Sydney – Sydney, Australië
Basque Culinary Centre – San Sebastian, Spanje

University of Reading – Reading, Verenigd Koninkrijk
University of Hawaii at Hilo – Hawaii, USA
TU-Delft – Delft, Nederland
Copenhagen Business School – Copenhagen, Denemarken
Brunel University – London, Verenigd Koninkrijk
Universiteit van Amsterdam – Amsterdam, Nederland
UPV-EHU – Basque Country University, Spanje
Lunds University – Lund, Zweden
ESADE Business School – Barcelona, Spanje
AUT – Auckland, Australië
British Columbia– Kelowna BC, Canada
Australian National University – Acton, Australië
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Gesteund door referenties van wereldklasse

HARD ROCK HOTEL PENANG - MALEISIË
Hard Rock Hotel Penang is een luxe resort gelegen langs de beroemde stranden
van Batu Ferringhi. Het biedt de authentieke Hard Rock ervaring voor zowel de
hippe en trendy personen als ook voor gezinnen en stellen.
Met 250 chique kamers en suites, allemaal volledig uitgerust met de nieuwste TV,
audio- en Wi-Fi-technologie kunnen de gasten netwerken en zich 24/7 vermaken.
Het hotel beschikt over vijf eet- en drinkgelegenheden waaronder het beroemde
Hard Rock Café en een ruime keuze aan recreatieve faciliteiten zoals een zwembad
in vrije vorm van 2.415 m2 - het grootste zwembad in Penang.
SALTO’s XS4 (hotel oplossing) is in het hele hotel geïnstalleerd. 254 kamers en
suites zijn met SALTO uitgerust evenals een aantal andere kamers. Verder bedienen
3 XS4 ofﬂine wandlezers de aanwezige glazen deuren en zijn er 3 XS4 ofﬂine
wandlezers voor controle van de liften. Deze combinatie voorziet het luxe hotel van
een volledig geïntegreerde oplossing voor toegangscontrole die aan al hun security
behoeften voldoet.

HOSPITALITY-HOTEL
Verbeter de ervaring van uw gasten met de Hotel toegangsmanagement oplossing
van SALTO. Van stijlvolle beslagen met designer deurkrukken tot energiebesparende
voorzieningen voor in de hotelkamer. SALTO kan uw efﬁciëntie maximaliseren en u
tegelijkertijd helpen naar een nieuwe real-time, draadloze wereld zonder mechanische
sleutels.
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... it’s a state of mind

en veel meer....
HOSPITALITY - HOTEL
Torch Hotel – Qatar
Hyatt Regency Mexico City – Mexico
Hilton Hotel Barsha – Barsha, VAE
Waldorf=Astoria Collection - Utah, Verenigde Staten
Las Ventanas al Paraíso – Los Cabos, Mexico
Hotel Grand Sirenis Riviera Maya – Mexico
Royal Hacienda, Royal Resorts, Mexico
Le Meridien Cancun – Cancún, Mexico
The Westin Resort & SPA Cancún – Cancún, Mexico
Barceló Bávaro Palace Deluxe–Dominicaanse Republiek
Sheraton Hacienda del Mar, Cabos San Lucas – Mexico

Hilton Grand Vacations – Las Vegas, Verenigde Staten
Aman Resort – Montenegro
Icelandair Hotels - Hotel Marina – Reykjavik, IJsland
Marriott Harbour – Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
Grand Continental – Abu Dhabi, VAE
Maria Cristina Starwood Hotels – San Sebastian, Spanje
Crowne Plaza Prague Castle – Prague, Tsjechië
Arabella Sheraton Seehof Davos – Davos Dorf , Zwitserland
Golden Tulip Serenada Hotel – Beirut, Libanon
Hemsedal Ski resort – Hemsedal, Noorwegen
The Radisson Hotel Mississauga – Toronto, Canada
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#FREE2MOVE.ORG

Maatschappelijk
Verantwoord
Bij SALTO geloven we dat het onze verantwoordelijkheid is om een leidende rol te nemen
in de sociale ontwikkeling van onze lokale omgeving. Of dat nu in het noorden van Spanje
in de buurt van ons hoofdkantoor is, of dicht bij een van onze vele lokale kantoren over
de hele wereld.
Het gaat over het nemen van sociale, ethische, economische en milieu verantwoordelijkheid binnen ons bedrijf, op
alle gebieden waar we invloed kunnen uitoefenen. Het algemene doel is om onze bijdrage aan duurzame sociale
ontwikkeling te maximaliseren.
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Bewegingsvrijheid is iets
wat de meesten van ons
als vanzelfsprekend zien.
SALTO richt zich op sociale programma’s en sport in samenwerking met
mensen die onze passie delen om anderen te helpen bij free2move.org en
om op de website faciliteiten en locaties aan te maken die aangepast zijn
en voor iedereen toegankelijk zijn.
Personen met een beperking worden geconfronteerd met belemmeringen
die de meesten van ons niet eens zien. Elke dag tijdens werk, studie en
vrije tijd kunnen mensen met een beperking frustraties ervaren omdat zij
niet weten of de plaats waar ze naartoe willen voldoende toegankelijk is.
Dit kan een kantoor, fabriek, bibliotheek, bioscoop, theater, sporthal of iets
anders zijn. Hier kan het dan gaan over iets dat als ‘klein’ gezien wordt zoals
een trap, een ontbrekende oprit, een smalle deur of een niet aangepaste
badkamer. Al deze punten kunnen een belangrijke hindernis zijn voor een
persoon met een handicap of beperkte mobiliteit. Het gevolg is dan dat
zij niet van dezelfde faciliteiten kunnen genieten als meer valide personen.
Maar dingen zijn continu aan het verbeteren. Evenementen zoals de
Paralympics vestigen de aandacht op de bijdrage die mensen met een
beperking aan de samenleving leveren. We moeten er allemaal voor
zorgen dat iedereen dezelfde keuzes en mogelijkheden heeft en dat is
waar free2move.org voor bedoeld is. Bij SALTO Systems zijn we volledig
begaan met toegang – inspired access – voor iedereen.

Blijf in contact. Deel je verhaal. Bouw een toegankelijke wereld. @free2moveorg

Vind ons op:
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SALTO SYSTEMS NEDERLAND,
Amsterdam
www.saltosystems.nl
SALTO SYSTEMS DENEMARKEN,
Kalundborg
www.saltosystems.dk
SALTO SYSTEMS NOORWEGEN,
Oslo
www.saltosystems.no
SALTO SYSTEMS MIDDEN OOSTEN,
Dubai - Verenigde Arabische Emiraten
www.saltosystems.com

EVVASALTO ACCESS AB ZWEDEN,
Stockholm
www.evvasalto.se
SALTO SYSTEMS FINLAND,
Helsinki
www.saltosystems.ﬁ

8

SALTO SYSTEMS POLEN,
Warsaw
www.saltosystems.pl
SALTO SYSTEMS SLOWAKIJE,
Bratislava
www.saltosystems.com
SALTO SYSTEMS TSJECHIË,
Praag
www.saltosystems.com
SALTO SYSTEMS ITALIË,
Bologna
www.saltosystems.it
SALTO SYSTEMS DUITSLAND,
Gevelsberg
www.saltosystems.de
SALTO SYSTEMS ZWITSERLAND,
Eschilkon
www.saltosystems.ch
SALTO SYSTEMS CANADA,
Montreal
www.saltosystems.ca

SALTO SYSTEMS BELGIË,
Brussel
www.saltosystems.be

SALTO SYSTEMS AUSTRALIË,
Melbourne
www.saltosystems.com.au

SALTO SYSTEMS MEXICO,
Cancún
www.saltosystems.com

SALTO SYSTEMS FRANKRIJK,
Parijs
www.saltosystems.fr

SALTO SYSTEMS AUSTRALIË,
Sydney
www.saltosystems.com.au

SALTO SYSTEMS VS,
Atlanta
www.salto.us

SALTO SYSTEMS VK,
Banbury
www.saltosystems.co.uk

SALTO SYSTEMS AZIË,
Singapore
www.saltosystems.com

SALTO SYSTEMS SPANJE (HQ),
www.saltosystems.com
SALTO SYSTEMS PORTUGAL,
Oporto
www.saltosystems.com
Leer meer over innovatieve SALTO toegangscontrole technologieën door deze QR code met uw
smartphone te scannen met link naar de website.
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SALTO behoudt zich het recht voor enige specificaties en designs onaangekondigd te wijzigen.

