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eerste in oplossingen van morgen, vandaag

XS4

//re-volution

11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend

limited edition

XS4 RE-VOLUTION
// TOEGANGSCONTROLE RE-DESIGNED
Het re-definiëren van toegang. Dat is wat we wilden doen, 11 jaar geleden, en nu
doen we het opnieuw.
Sommige dingen zijn veranderd. Toen we in 2001 begonnen, investeerde de
Oostenrijkse producent EVVA in SALTO die sindsdien als onze distributeur heeft
opgetreden in onder andere de landen, Duitsland, Oostenrijk en Nederland.
Nu in 2013 zijn wij niet alleen bezig met het re-definiëren van toegangscontrole
maar ook met onze markt betrokkenheid. Deze keer zal onze betrokkenheid zelfs
groter zijn en we zullen nog dichter bij onze klanten staan. Lokaal zullen SALTO
teams onze zakelijke partners direct ondersteunen.
Al onze ideeën beginnen met u: het is onze missie om u te helpen uw bedrijf te
laten groeien en om nieuwe kansen in de markt te herkennen. De XS4 revolutie
werd geïnspireerd door alles wat we van degenen met wie wij zaken doen
geleerd hebben, want innovatie is alleen van belang als het belangrijk is voor
onze klanten.
De nieuwe XS4 door SALTO oogt en voelt prachtig, met eersteklas materialen en
uitstekende bouwkwaliteit. De meest veelzijdige, betrouwbare wire-free oplossing
van toegangscontrole op de markt, elke functie beoogt perfectie in bouw- en
gebruikersmanagement. Detail is alles.
Dus, ja we staan op het punt om Toegang te revolutioneren. Opnieuw.

JAVIER ROQUERO
CEO
SALTO Systems

MARC HANDELS
Vice President Global Sales & Marketing
SALTO Systems
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// Re-defiNitie

toegangSCOntrole
Het EERSTE RFID, stand-alone, batterijaangedreven elektronische beslag
Meer dan 10 jaar geleden, toen we het eerste stand-alone en batterijaangedreven elektronische beslag ooit lanceerden, veranderde SALTO
de markt van toegangscontrole voorgoed. We maakten een einde
aan complexe en dure bekabeling. We introduceerden eenvoud en
betaalbaarheid.
Sindsdien hebben we meer dan 1,2 miljoen deuren van onze producten
voorzien.
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// Re-defiNitie

verwachtingen
Het ORIGINELE wire-free, data-on-card
toegangssysteem: SVN
In 2002, een jaar na de introductie van het eerste intelligente, draadloos
elektronische beslag, zette SALTO de markt weer op zijn kop door de
invoering van het data-on-card systeem: het SALTO Virtueel Netwerk
(SVN-technologie).
Zelfs vandaag de dag, is deze unieke oplossing nog steeds
toonaangevend voor de markt.
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// Re-definitie

WIRE-FREE toegang
Het EERSTE volledig schaalbare RFID
systeem: XS4 door SALTO
Toen we de industrie van draadloze toegangscontrole met ons SVN
systeem vooruit brachten, zijn we verder gegaan als leider in het veld
door weer nieuwe technologie op de markt te brengen en als eerste aan
te bieden: XS4. Ons XS4 platform is het eerste draadloze RFID systeem
dat volledig schaalbaar is, hierdoor zijn onmiddelijke upgrades mogelijk
geworden, op elk gewenst moment.
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// Re-definitie
innovatie

Het MEEST innovatieve RD&I
team in toegangscontrole
In tegenstelling tot het merendeel van onze concurrenten, richten
wij ons alleen op toegangscontrole. Want dit is alles wat we doen,
we innoveren beter en sneller.
SALTO’s afdeling van Research, Development & Innovation (RD&I)
is uniek in de branche – zij luisteren naar de markt en spelen als
eerste in op nieuwe mogelijkheden met de nieuwste mechanische,
elektronische en software gerichte ontwikkelingen.
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// Re-definitie

SALTO VIRTUeeL
NETWeRK (SVN)
De EERSTE echte
NFC toepassingen op de markt
We ontwikkelden de SVN oplossing van de toekomst als
onderdeel van het XS4 platform, waarbij gebruikers toegang
kunnen krijgen via NFC ondersteunende smartphones –
daarmee toonaangevend voor alle NFC toepassingen in
toegangscontrole.
Spoedig zult u erachter komen, niet alle toegangsoplossingen
zijn gemaakt voor NFC. De oplossingen van SALTO wel.

06 2007 2008 2009 2010 2011

2012

XS4 // re-volution

2001 2002 2003 2004 2005 200

// Re-definitie

compatibiliteit
AUTHENTIEKE toegangscontrole
oplossingen compatibel met RFID
contactloze smartcard technologie
SALTO’s open architectuur betekent dat we compatibel zijn met
elk RFID, contactloos, multi-applicatie technologisch systeem,
gegarandeerde flexibiliteit in toegangscontrole.
En nu hebben we LEGIC Advant toegevoegd, het beste van beide
technologiën, naadloos integrerend om extra beveiliging te leveren.
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// Re-definitie

de toekomst
PIONIERS in toekomstgerichte
oplossingen
Als het nog nooit bedacht is, zullen wij het bedenken.
Als het de beste op de markt is, zullen wij het beter maken.
Als de technologie nog niet bestaat, zullen wij het creëren.
We gaan van verbetering in gebruiksgemak van SALTO SVN met ons
Pro Access web-based interface, en de introductie van geografische
kaarten die toegangscontrole problemen tussen gebruiker en gebouw
uitlichten; tot ons nieuwe SALTO Geo Wireless dat zelfs nog meer
intelligentie aan ieder slot toevoegd, wij stoppen nooit...
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SALTO SYSTEMS NL
Nieuw kantoor

// Re-definitie
partnerschap
EERSTE keus: Wanneer de markt
“toegangscontrole” denkt, denkt het
meestal SALTO
Neem direct contact met ons op voor verkoop, technisch support en
lopende projecten.
Samenwerking is de kern van wat wij doen. Wij werken het beste door
middel van langdurig partnerschap – het pro-actief geven van innovatieve
oplossingen, om aan uw zakelijke behoeften te voldoen. Dat is wat we
gegarandeerd blijven doen, voorop blijvend in toegangscontrole.
Door integratie met andere toonaangevende partijen in de markt zijn de
oplossingen die SALTO biedt zelfs nog klantgerichter.
Om te verzekeren dat u volledig van onze mogelijkheden kunt profiteren,
staan we nu dichter bij de markt. Met lokaal een enthousiast (verkoop)
team tot uw beschikking, overal.
Ons specialisme in toegangscontrole gecombineerd met een sterk
netwerk in Europese landen en in de rest van de wereld, geeft SALTO
Systems een duidelijk voordeel. We hebben de flexibiliteit van een kleine
organisatie en de technische en ondersteunende middelen van een groot
bedrijf. Dit, samen met onze continue innovaties om nieuwe oplossingen
in toegangsmanagement te creëren, maakt SALTO tot uw ideale partner.
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MEER DAN 70 landen:
toegangsverlening voor experts, waar u ook bent
meer dan 11.000 projecten:
innovatie leveren door succesvolle samenwerkingen
meer dan 1.200.000 sloten:
beveiligen van deuren over de hele wereld
ongeveer 10.000.000 mensen
die onze producten dagelijks gebruiken
HET is aan u...

SALTO vestigingen in de wereld
Spanje • Verenigd Koninkrijk • Duitsland • Frankrijk • Nederland • Polen • Portugal
Denemarken • Finland • Noorwegen • Zweden
Verenigde Staten • Canada • Mexico
Australië • Singapore
Verenigde Arabische Emiritaten

www.saltosystems.nl
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