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DE SLEUTELLOZE WERELD VAN SIMONSVOSS:

TECHNOLOGIE, WAARVAN U PROFITEERT.

Met zijn innovaties is 

SimonsVoss de pionier 

voor digitale 

toegangscontrole.

Toegangscontrole met nieuwe dimensies. Bij SimonsVoss streven wij ernaar, met ons systeem 
uw leven en uw werk veiliger, gemakkelijker en doelmatiger te maken. Daarvoor hebben wij de 
klassieke, mechanische sluitsystemen door middel van digitale techniek volledig getransformeerd 
en de functies voor toegangscontrole geïntegreerd. 

SimonsVoss stelt internationale normen. Ons idee van een digitale transponder in plaats van 
de gebruikelijke sleutel heeft wereldwijd navolging gevonden. Wij hebben deze visie met onze 
radiogra! sche, draadloze sluit- en toegangscontrolesysteem succesvol en consequent in praktijk 
gebracht. En daarmee is SimonsVoss de onbetwiste technologische leider in de snel groeiende 
markt voor digitale sluit- en toegangscontrolesystemen op batterijen. Meer dan 10000 geïnstalleerde 
systemen over de hele wereld bewijzen, dat onze visie al realiteit is geworden.

Uitgebreid vertegenwoordigd in talrijke landen. In Oostenrijk, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, 
Spanje, BeNeLux, Singapore, in het Midden-Oosten en de VS wordt SimonsVoss inmiddels met 
succes ter plaatse vertegenwoordigd. In het hoofdkantoor in Unterföhring bij München, Duitsland, 
zijn de directie, centrale afdelingen en ontwikkeling gevestigd. Productie en logistiek bevinden 
zich in Petersberg bij Jena, Duitsland. Verantwoordelijk voor deze ontwikkeling en verdere 
toekomstgerichte veiligheidsoplossingen zijn Ludger Voss (CTO), Hans-Gernot Illig (CEO), en 
Bernd Quade (CFO).

OndernemingOnderneming
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INNOVATIEVE TRANSPONDER TECHNOLOGIE:

INSPIREERT MENSEN.

Filoso! eFiloso! e

Hierbij zijn betrouwbaarheid en snelheid doorslaggevend. Het System 3060 is meer 
dan slechts een product. De mensen staan altijd op de voorgrond. Mensen, die de digitale 
sluitsystemen gebruiken. Mensen, die kiezen voor meer veiligheid, comfort en doelmatigheid. 
Mensen, die onze actieve transpondertechnologie ontwikkelen, produceren en verkopen. Alle 
mensen, die dagelijks de visie van de ‘keyless world’ tot realiteit maken. 

Geavanceerde technologieën met bekroond design. Wij werken voortdurend aan de verdere 
ontwikkeling van onze producten. Daarbij horen niet alleen de ‘innerlijke waarden’ van onze 
innovaties, maar ook hun design. Want alleen in de combinatie daarvan voldoen wij aan de zware 
eisen die onze klanten aan een hoogwaardige oplossing stellen. Het resultaat is een eersteklas, 
comfortabele techniek in perfect design, dat zowel optimaal in een uiterst moderne als klassieke 
omgeving past. Ook internationale jury’s erkennen de ideeën en visie van SimonsVoss: veel 
innovatie- en designprijzen, waaronder de red dot design award, bewijzen de pretenties en het 
succes van onze producten. 

SimonsVoss brengt 

voor uw veiligheid de 

beste ideeën in praktijk.
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1995 1995 – 1997 1998 – 1999 2000 – 2002

Opgericht op een solide basis. 
Toen de onderneming in 1995 
werd opgericht, was het doel 
het comfort en de veiligheid van 
sluitsystemen door middel van 
de allermodernste elektronische 
technologie te vergroten. Daarbij 
bleek de locatie München, 
Duitsland, een grote hulp bij 
de basisontwikkeling, want het 
grote aantal elektronicabedrijven 
vormde een goed fundament 
voor de snelle opbouw van een 
krachtige ontwikkelingsafdeling. 
Zo behoorden de geestelijke 
vaders van het systeem toen al tot 
de bedrijfsoprichters en pioniers: 
Ludger Voss, nu Chief Technology 
Of! cer, en Herbert Meyerle, 
nu procuratiehouder en hoofd 
hardware-ontwikkeling.

Beslissende stappen naar het 
marktleiderschap. 
In de jaren 1995 tot 1997 lag het 
zwaartepunt op de ontwikkeling 
van zeer energiezuinige 
elektronische componenten. 
Deze vormden de basis voor 
het gebruik van op batterijen 
werkende systeemcomponenten, 
innovatieve mechanische functies 
en voor de actieve transponder 
als de kern van het System 3060. 
Als eerste product werd in 1997 
een draadloos elektronisch slot 
op de markt gebracht.

Belangrijke innovaties voor 
ons succes. SimonsVoss 
bereikte de doorbraak met de 
wereldwijd eerste draadloze 
digitale cilinder. Deze werd in 
1998 op de Security in Essen 
gelanceerd en aan het eind van 
datzelfde jaar in serieproductie 
genomen. Het productenpakket 
werd voortdurend uitgebreid. 
Van essentieel belang waren 
in 1999 de introductie van 
het draadloze netwerk 3065 
voor online programmering 
en gegevensregistratie en de 
beschikbaarheid van de aan 
beide zijden vrijdraaiende 
cilinder. Voor eenvoudige 
of" ine programmering ter 
plaatse werd voor het eerst een 
programmeerapparaat op basis 
van een handheld-computer 
ontwikkeld.

Vraag en productie groeien. 
In juli 2000 opende in Frankrijk 
de eerste buitenlandse 
verkoopvestiging zijn 
deuren en in 2001 werd de 
dochteronderneming in Singapore 
opgericht. In het kader van 
de verdere expansie volgde in 
augustus 2002 de verhuizing 
van de producten en logistiek 
van Königshütte/Harz naar 
Petersberg bij Jena. Op de locatie 
Petersberg kan SimonsVoss zijn 
productiecapaciteit voortdurend 
aan de sterk groeiende vraag 
aanpassen.

Het succesverhaal:

van begin af aan 

op de toekomst gericht.

Geschiedenis

2003 – 2005 2006 – 2007 2008 – 2009 2010 – heden

SimonsVoss voldoet aan 
belangrijke normen.  In 
april 2003 werd SimonsVoss 
door de TÜV voor het eerst 
gecerti! ceerd volgens ISO 9001. 
De TÜV bevestigde daarmee de 
naleving van de voorschriften 
en werkwijzen, de voorwaarde 
voor constante kwaliteit van alle 
afdelingen, van de ontwikkeling 
tot de productie. In 2004 
presenteerde SimonsVoss 
het radiogra! sche WaveNet-
netwerk 3065 en het draadloze 
PinCode-toetsenbord 3068 als 
wereldnoviteit.

De verkoopvestigingen in Groot-
Brittannië en Nederland werden 
geopend.

Het goede optimaliseren en het 
nieuwe ontwikkelen. In januari 
2006 volgde de oprichting van 
onze dochteronderneming in de 
VS. Deze houdt zich zowel met 
de productontwikkeling voor de 
Noord-Amerikaanse markt als 
met de systeemverkoop in de 
regio NAFTA bezig. 

 De vierde elektronisch 
cilindergeneratie – met 
een groot aantal andere 
aantrekkelijke eigenschappen 
– werd met succes vanaf 2007 
geïntroduceerd. Daarnaast was er 
de presentatie van de draadloze 
biometrielezer voor op de muur 
Q3008. In september 2007 werd 
het verkoopnet verder uitgebreid 
met de oprichting van een 
verkoopvestiging in België.

 

Toekomstgerichte veiligheid 
in een wereld vol netwerken. 
In 2008 breidde SimonsVoss het 
spectrum netwerkmogelijkheden 
uit met een virtuele netwerk-
oplossing met grote capaciteit. 
Daarmee is SimonsVoss als enige 
leverancier in staat vele netwerk-
mogelijkheden aan te bieden 
en de investeringszekerheid 
van de klant voor toekomstige 
systeemuitbreidingen veilig te 
stellen.

Productnoviteit van het jaar was 
de eerste direct in een netwerk 
op te nemen cilinder 3061 – 
Network Inside. Daarmee bood 
SimonsVoss voor het eerst de 
mogelijkheid voor een zeer voor-
delige en snelle realisatie van in 
een netwerk opgenomen sluit- en 
toegangscontrolesystemen.

 SimonsVoss Technologies AG is 
wereldwijd de toonaangevende 
leverancier in de markt voor 
digitale sluit- en toegangscontro-
lesystemen. Dit blijkt in decem-
ber 2009 uit het onderzoek ‘The 
World Market For Electronic Phy-
sical Access Control Equipment 
– 2009 Edition’ van het gerenom-
meerde marktonderzoeksbureau 
IMS Research. 

 Ook de internationale activiteiten 
werden door het opbouwen van 
meer verkooplocaties in Spanje 
en Italië geïntensiveerd.

Intelligente technologieën 
zorgen voor expansie. 
n 2010 introduceerde de 
onderneming als uitbreiding 
van het productenpakket het 
elektronische deurbeslag 
SmartHandle 3062. 

Het in juni 2010 geopende 
regionale hoofdkantoor voor Azië 
en Oceanië in Singapore maakt 
deel uit van een uitgebreide 
strategie om de internationale 
expansie sterker op de 
voorgrond te plaatsen en het 
snel groeiende klantenbestand in 
Azië optimaal te ondersteunen. 
SimonsVoss Technologies benut 
de conjuncturele opleving in 
Azië en bouwt zijn regionale 
aanwezigheid op de Aziatische 
markt uit.

De internationale activiteiten in de 
Scandinavische landen worden 
door de opbouw van meerdere 
verkooplocaties verder uitgebreid.

 In het hoofdkantoor van 
SimonsVoss in München, de 
productlocatie Petersberg 
en de vestigingen buiten 
Duitsland werken meer dan 
270 medewerkers.

Geschiedenis
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HET MODULAIRE SYSTEM 3060:

BIEDT U ZEKERHEID MET WAARDEVOLLE AANVULLENDE FUNCTIES.

SYSTEM 3060
SLUITINGEN

CILINDERS

SMART HANDLE

SMART RELAIS

SYSTEM 3060
TRANSPONDERMEDIA

SYSTEM 3060 
MULTINETWORKING

SYSTEM 3060 
SOFTWARE

UW BELANGRIJKSTE 
VOORDELEN.

Snelle draadloze implementatie:
het draadloze systeem kan ook 
achteraf tegen lage kosten worden 
geïnstalleerd.

Eenvoudig aan te passen:
het System 3060 is  modulair 
opgebouwd en varieert van een 
eenvoudig digitaal sluitsysteem 
voor afzonderlijke deuren tot een 
pc-gestuurd toegangscontrolesys-
teem in een netwerk. U kunt het 
op elk gewenst tijdstip wijzigen en 
uitbreiden. Wij realiseren nieuwe 
planningen tegen minimale kosten 
en met overzichtelijke documen-
tatie.

Volledige veiligheid: 
de radiogra! sche gegevens-
overdracht is conform de aller-
laatste stand der techniek. De 
actieve transpondertechnologie 
garandeert de bescherming tegen 
vandalisme. Verloren transponders 
worden direct door het systeem 
geblokkeerd en vormen geen 
beveiligingsrisico.

Centrale aansturing: 
afhankelijk van de eisen bestuurt 
het systeem uw gebouwveiligheid 
ook online vanaf elke locatie ter 
wereld. Met een uitgekiende soft-
ware voert u elke wijziging realtime 
door en beschermt indien nodig 
direct tegen onbevoegde toegang 
en verdere schade.

Hoge rentabiliteit:
dankzij de lage vervolgkosten, 
minimale beheer- en onder-
houdskosten en een prettig lange 
gebruiksduur is uw investering in 
een digitaal sluitsysteem snel te-
rugverdiend. U bespaart daarmee 
ook de kosten voor aanvullende 
toegangscontrolesysteem, want 
deze functie is al in het sluit- en 
toegangscontrolesysteem 3060 
geïntegreerd.

Het probleem. Of het nu een middelgrote onderneming, een concern, laboratorium, instituut, 
ziekenhuis, bank of ministerie betreft – veiligheid heeft overal hoge prioriteit. In de loop der 
tijd ontstaat er zo een verzameling van een groot aantal verschillende systemen: verschillende 
mechanische sluitsystemen, identi! catiemedia, toegangscontrole- en tijdregistratiesystemen, 
garagebesturing en kantinebetalingen. Het behoud van controle is hier nauwelijks of alleen met 
hoge kosten mogelijk. Tegelijkertijd vereist het middelen, en verslindt tijd en geld.

De oplossing. Het System 3060 voegt uw afzonderlijke componenten " exibel samen en biedt u 
op maat gesneden toegangs-, registratie-, verslaggevings-, besturings en bewakingsfuncties. Een 
druk op de knop is voldoende om de gewenste deuren, poorten, liften, draaihekken te openen – 
tot en met bureauladen toe. Het systeem registreert en protocolleert daarbij volledige automatisch 
elke toegang voor u. Het bewaakt alles in een overzichtelijke tool, waarmee u op elk moment 
snel op veranderingen kunt reageren. Een software wordt uw besturingscentrale voor toegang, 
alarmering en meer. En is natuurlijk draadloos opneembaar in een netwerk.
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UNIVERSELE TRANSPONDERMEDIA:

VEELZIJDIG TE GEBRUIKEN.

Een digitale ‘sleutel’ voor alle systemen. Of het nu een actieve transponder of passieve 
SmartCard, PinCode-toetsenbord of biometrielezer voor op de muur is – kies het optimale 
identi! catiemedium voor uw sluitsysteem en elke taak. De vrij programmeerbare zenders activeren 
de sluitingen radiogra! sch en kunnen niet worden afgeluisterd. Toegang wordt alleen verleend met 
een geldige bevoegdheid. In het sluitsysteem kunt u met een muisklik snel en gemakkelijk verloren 
transponders blokkeren en toegangsbevoegdheid wijzigen. 

Met uw transponder kunt u niet alleen maximaal zeven van elkaar onafhankelijke sluitsystemen 
bedienen, maar ook uw werktijden registreren en bijv. afrekenen in de kantine. De transponder is 
beveiligd tegen sabotage en verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

SYSTEM 3060
TRANSPONDERMEDIA

TRANSPONDER 3064.
Blauw, rood of bruin, met verlijmde  
behuizing of doorlopende 
nummering. Als wachtwoord- of 
brandweertransponder, met 
explosiebeveiliging of extra chip 
–de variatie is bijna onbegrensd. 
Beheer met uw transponder het 
onvoorstelbare aantal van 304.000 
sluitingen en open met een batterij 
met grote capaciteit tot 1 miljoen 
keer deuren en poorten.

PINCODE 3068.
Open uw deuren met een 
code met 4 tot 8 posities. Het 
ultraplatte PinCode-toetsenbord 
kan draadloos binnen of buiten 
worden aangebracht en zelfs 
op glas worden gemonteerd. 
Bespaar tijd en kosten, wanneer u 
bij conferenties of vergaderingen 
in de avond een speciale code 
voor de toegangsduur toekent en 
deze met de uitnodiging aan de 
deelnemers verstuurt.

BIOMETRIELEZER Q3008.
Heeft u uw transponder vergeten? 
Geen probleem, als u de 
biometrische wandlezer Q3008 
gebruikt. Bescherm afzonderlijke 
veiligheidsrelevante vertrekken 
met maximaal 50 gebruikers ter 
aanvulling met de Q3008. Bij de 
montage van de op batterijen 
werkende Q3008 hoeft u geen 
enkele kabel aan te leggen! 
Daarmee kunt u hem ook op elk 
moment achteraf in een bestaand 
System 3060 aanbrengen.

COMPACT READER 3078. 
Met de Compact Reader kunt u 
in het System 3060 contactloze 
SmartCards op basis van MIFARE 
Classic en MIFARE DESFire 
Standard gebruiken.  

Daarnaast kunt u de nieuwe 
passieve varianten van de 
digitale cilinder en SmartHandle 
gebruiken.
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SYSTEM 3060
SLUITINGEN

CILINDERS

SMART HANDLE

SMART RELAIS

DIGITALE SLUITSYSTEMEN:

SIMPEL INTEGREREN.

Een eenvoudige toegangscontrole, voor elke gangbare sluitsituatie. De tegenhangers van 
uw transponder zijn de digitale cilinder, het deurbeslag en SmartRelais. Ze kunnen vrij worden 
geprogrammeerd en werken op batterijen. Permanent aanwezige en dure kabels worden 
overbodig. U kunt de producten snel en zonder hoge kosten achteraf aanpassen. Draadloos 
ontsluit u daarmee deuren, poorten, kasten en meer. Daarbij kunt u elke gebruiker registreren. 
Deze oplossing kan probleemloos in uw bestaande installatie en systemen van andere merken 
worden geïntegreerd en kan passief door middel van kaarten, of actief door middel van 
transponders worden gebruikt. Cilinders, deurbeslag en SmartRelais kunnen direct in een netwerk 
worden opgenomen.

System 3060 – sluitingenSystem 3060 – sluitingen
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DIGITALE CILINDER 3061.
Multifunctioneel en 
gemakkelijk te monteren. De 
sluitfunctie behoort tot het 
standaardprogramma van de 
digitale cilinder. Ook inbegrepen 
zijn toegangscontrolefunctie 
met protocollering van 3000 
toegangen, tijdzonesturing, 
eventmanagement en 
deurbewaking– deze vergroten 
uw mogelijkheden aanzienlijk. 
Volledig draadloos zijn vervanging 
en montage in een handomdraai 
uitgevoerd. De stroomvoorziening 
voor maximaal 300.000 sluitingen 
wordt door geïntegreerde 
knoopcellen geleverd. De 
digitale cilinder is verkrijgbaar 
in vele verschillende varianten, 
tot en met de halve cilinder. Hij 
biedt u oplossingen voor alle 
gangbare deursituaties binnen uw 
onderneming. 

De hoge standaard van de digitale 
cilinder wordt bevestigd door de 
certi! cering van de VdS (Verbond 
Duitse schadeverzekeraars), van 
de BSI (Duitse rijksdienst voor 
veiligheid in de informatietechniek) 
en de SKG (Stichting Kwaliteit 
Gevelbouw).

DIGITALE CILINDER 3061 – SC.
Slimme, intelligente technologieën 
scheppen talrijke mogelijkheden. 
De nieuwe SmartCard-cilinder is 
de combinatie van een digitale 
SimonsVoss-standaardcilinder en 
een RFID-knop. Daarmee 
beschikken de gebruikers van 
SmartCards op basis van de 
MIFARE Classic en MIFARE 
DESFire Standard over de 
mogelijkheden van de innovatieve 
wereld van SimonsVoss. De 
stroomvoorziening voor maximaal 
120.000 sluitingen wordt geleverd 
door geïntegreerde knoopcellen. 
Of het nu een directe of virtuele 
opname in een netwerk is, of het 
om actieve transponders of 
passieve kaarten gaat, wereldwijd 
draadloze opname in een netwerk 
in het SimonsVoss-Wavenet of de 
combinatie met bestaande 
SimonsVoss-installaties: alles is 
mogelijk.

SYSTEM 3060
SLUITINGEN

CILINDERS

SMART HANDLE

SMART RELAIS
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DIGITALE 
SMART HANDLE 3062.
Het deurbeslag, waarmee u 
volledige controle verkrijgt. 
Het digitale deurbeslag 
SmartHandle 3062 communiceert 
binnen het digitale sluit- en 
toegangscontrolesysteem 
3060 contactloos met uw 
identi! catiemedia en stuurt de 
toegang voor maximaal 64.000 
gebruikers aan volgens plaats en 
tijd. De stroomvoorziening voor 
maximaal 150.000 sluitingen wordt 
door geïntegreerde knoopcellen 
geleverd. Daarnaast kunt u het 
direct in een netwerk online 
gebruiken of het in een G2-
gebaseerd virtueel SimonsVoss-
netwerk integreren. 

Tegelijkertijd intelligent en 
mooi. De SmartHandle 
3062 van  SimonsVoss 
combineert intelligente 
toegangscontrolefuncties met 
een elegante en ergonomische 
verschijning. Met zijn smalle, 
platte design werd hij door 
een jury met bekende experts 
bekroond met de red dot design 
award. 

Eenvoudige montage 
zonder boren. De 
batterijvervangingsperiode 
bedraagt maximaal 10 jaar. Uniek 
is de snelle, simpele SnapIn-
montage van de SmartHandle 
3062, volledig draadloos en 
zonder boorgaten in deuren. Uw 
montagewerkzaamheden blijven 
– door een principe waarvoor 
patent is aangevraagd – in 
essentie beperkt tot het met één 
enkele schroef bevestigen van 
het beslag. Met deze methode is 
een permanente, absoluut stevige 
bevestiging gegarandeerd.

DIGITALE 
SMART HANDLE 3062 – SC.
Dubbel gebruik mogelijk. De 
SmartHandle 3062 – SC biedt u 
hetzelfde comfort als de actieve 
variant. Hij onderscheidt zich door 
zijn geïntegreerde RFID-lezer, die 
SmartCards op basis van MIFARE 
Classic en MIFARE DESFire 
Standard kan lezen. Daardoor kunt 
u ook passieve kaarten gebruiken 
voor de actieve aansturing per 
transponder. De stroomvoorziening 
voor maximaal 120.000 sluitingen 
wordt door geïntegreerde 
knoopcellen geleverd

SYSTEM 3060
SLUITINGEN

CILINDERS

SMART HANDLE

SMART RELAIS
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DIGITAAL SMART RELAIS 3063.
Allrounder voor uiteenlopende 
taken. Op sluitingen zonder 
cilinder neemt het digitale 
SmartRelais 3063 de functie 
van een toegangscontrolelezer 
zonder sleutelschakelaar over. 
In het System 3060 opent het 
elektrisch bediende deuren, 
poorten en kasten en schakelt licht, 
verwarming en machines aan en 
uit. Het verzendt transponderdata 
aan externe systemen 
zoals bijv. uw tijdregistratie, 
kantinebetalingen of uw facilitair 
management. In combinatie met 
een Compact Reader kunnen 
zowel transpondersignalen als 
SmartCards op basis van MIFARE 
Classic en MIFARE DESFire 
Standard worden gelezen.

Top-Design inbegrepen. 
In zijn nieuwe behuizing is het 
beproefde SmartRelais een 
elegante verschijning en voegt zich 
onopvallend in zijn omgeving. Het 
kreeg voor zijn uitstekende design 
de red dot design award.

SYSTEM 3060
SLUITINGEN

CILINDERS

SMART HANDLE

SMART RELAIS

System 3060 – sluitingen – SmartRelaisSystem 3060 – sluitingen – SmartRelais
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MODULAIR MULTINETWORKING:

VEILIG, VARIABEL, DRAADLOOS.

Optimaal beveiligde verbindingen. Als virtueel netwerk, TCP/IP-netwerk of draadloos WaveNet-
netwerk – SimonsVoss heeft de netwerktechnologie gedurende de afgelopen tien jaar consequent 
verder ontwikkeld. Door het modulaire systeemdesign kunt u de afzonderlijke netwerkvarianten 
vrij met elkaar combineren. Wij bieden u het passende netwerk, dat precies aan uw behoeften 
voldoet.

Uw voordelen samengevat. Alle componenten van het System 3060 kunnen altijd draadloos 
in een netwerk worden opgenomen – ook achteraf volkomen probleemloos. Systeembeheer, 
deurbewaking en aansturing van externe systemen verlopen centraal. Ook systeemvreemde 
signalen kunnen worden opgenomen. Daarnaast neemt de meegeleverde Event-Manager de 
beoordeling van storingsmeldingen over. 

Network Inside. Het unieke WaveNet neemt de componenten in het sluit- en 
toegangscontrolesysteem 3060 draadloos in een netwerk op. De Network-Inside-cilinder heeft alle 
netwerkcomponenten geïntegreerd, is in staat tot direct contact en maakt daarmee een directe 
opname in het netwerk mogelijk. U kunt de Network-Inside-cilinder als gateway in het virtuele 
netwerk gebruiken en informatie aan andere deuren verzenden of aan de systeemadministrator 
ter beschikking stellen. Voor het achteraf aanbrengen van digitale cilinders ontvangt u van 
SimonsVoss speciale netwerkkappen.

SYSTEM 3060
MULTINETWORKING

System 3060 – multinetworkingSystem 3060 – multinetworking



 2524 

SOFTWARE EN PROGRAMMERING 

VOOR UW SLEUTELCENTRALE:

WERELDWIJD ALTIJD BEREIKBAAR.

Locking System Management – LSM, de op maat gesneden softwareoplossing voor uw 
sluitinstallatie. Het digitale sluit- en toegangscontrolesysteem 3060 bestaat uit een reeks 
intelligente componenten. De Locking-System-Management-software is het verbindende 
element om alle taken snel en gemakkelijk te kunnen uitvoeren: transponders uitreiken, cilinders 
programmeren, toegangen uitlezen. Hoe complexer de eisen, hoe meer functies en opties de 
software moet hebben. Voor standaardtaken heeft u slechts eenvoudige software nodig. Een 
concern met vestigingen over de hele wereld heeft een pakket met veel mogelijkheden nodig. 
De compatibiliteit tussen de afzonderlijke versies geeft u zekerheid voor de toekomst

Ongecompliceerd systeembeheer door intelligente functies. Een LSM stelt u aan de hand 
van uw eisen samen uit edities en modules. De basis wordt gevormd door de LSM-Basic-
Edition, waarmee u maximaal 64.000 transponders en sluitingen en tot 100 tijdzonegroepen kunt 
beheren. Importeer al bestaande lijsten. Behoud het overzicht met de weergave van gebouw- en 
organisatiestructuren. Met aanvullende modules stelt u hiërarchie niveaus in en kunt zo zien, hoe 
u bevoegdheden eenvoudig kunt overdragen. U kunt uw LSM zowel geschikt maken voor een 
netwerk als voor meerdere gebruikers en mandanten. Met de protocollering van wijzingen zorgt 
u voor revisiebeveiliging. In toegangscontrolesystemen met verschillende locaties verlaagt het 
gebruik van een radiogra! sch WaveNet-netwerk de beheerwerkzaamheden en daarmee de 
kosten aanzienlijk.

SmartCD.
Gebruik het SmartCD-
programmeerapparaat voor 
aansluiting op een pc/laptop via 
USB-interface. Of verbind hem 
via Bluetooth met uw PDA of 
notebook.

Sluitplan.
Het LSM is een modulaire software 
voor toegangsmanagement en 
gebouwautomatisering. Het 
heeft gebouwstructuren en 
persoonshiërarchieën weer en stelt 
u in staat tot het toekennen van 
bevoegdheden. Met de uitgebreide 
zoek- en ! lterfuncties kan de 
sluitinstallatie gedifferentieerd 
worden ingedeeld. U ontvangt het 
LSM zowel als oplossing voor een 
enkel werkplek als voor meerdere 
gebruikers en mandanten.

SYSTEM 3060
SOFTWARE

System 3060 – softwareSystem 3060 – software
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In uitstekend gezelschap. Wereldwijd worden er al meer dan twee miljoen SimonsVoss-
transponders gebruikt: soepel, energiek, zorgvuldig, snel. En overal zorgt het digitale sluitsysteem 
voor betrouwbare veiligheid en voor doelmatig toegangs- en gebouwmanagement. Onze 
referenties van bedrijven, instituten en overheidsinstanties spreken voor zich.

“De Allianz Arena is een zeer modern gebouw dat hoge eisen aan veiligheid en " exibiliteit stelt. 
We hebben daarom al in een vroeg stadium voor het System 3060 van SimonsVoss gekozen. 
De installatie bestaat uit meer dan 1800 digitale cilinders en 1300 transponders.”
(Alexander Pieper, voormalig hoofd Marketing en public relations, Allianz Arena München GmbH)

KLANTEN MET EEN BEKENDE NAAM:

VERTROUWEN OP SIMONSVOSS.

Referenties (uittreksel).

:: A&A Expo International, 
Wijk bij Duurstede 

:: Aannemersbedrijf van de Water, 
Nijmegen 

:: Abe Lenstra Stadion, Heerenveen 
:: ADM, Europoort 
:: Alko Research International, 

Roggel 
:: Antares Projecten, Tegelen 
:: Appartementencomplex 

Streektuinen, Hoorn 
:: Arseus Medical 
:: Arti 70 BV Standbouw, Meerkerk 
:: AVR-Industrial Services, Druten 
:: B.M. van Noordenne, Hardinxveld 
:: Beco Bouw, Tiel 
:: BMW Automobielen de Beier, 

Heerenveen 
:: Bras Elektro, Oss 
:: Brouwer Advocaten, Bilthoven 
:: Byveo Video Experts online, 

Lippenhuizen 
:: Cargo Masters en Elmers
:: Cartier Brussel, Brussel, België
:: Chemtrade Storage Nederland, 

Europoort 
:: Christelijke Hogeschool 

Windesheim, Zwolle 
:: Cleanmat, Andelst 
:: Conix Architecten, Antwerpen, 

België

ReferentiesReferenties

:: De Glindster Multifuntioneel 
Dorpscentrum, De Glind 

:: Dijckhof Foods, Venlo 
:: Door Care Nederland, Leende 
:: Flora Holland, Venlo 
:: Frutera Crop BV, Enspijk 
:: Gamma Nederland 
:: Gebr. Van Wanrooij, Geffen 
:: Gemeente Hengelo 
:: Gemeente Kampen 
:: Gemeente Nijmegen
:: Gemeente Stede Broec, 

Bovenkarspel 
:: GEMIVA – SVG Groep, 

Swetterhage 
:: Gresbo, Nunspeet 
:: Het Groenhorst College, Ede 
:: Hotel Sionshof, Nijmegen 
:: Huisbrouwerij de Halve Maan 

bvba, Brugge, België
:: IMD Technical Services, Lelystad 
:: JAN© Accountants & 

Belastingadviseurs 
:: JeWe RET Houtwarenfabriek, 

Gorinchem 
:: Katholiek Secundair Onderwijs 

Technisch Instituut Sint-Paulus, 
Mol, België

:: KNAW – Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen

:: Koenpack BV 
boeketverpakkingen, Aalsmeer 

:: Koramic Dakpangroep, Tegelen 
:: Kunststo! ndustrie van Boven, 

Gorinchem 
:: Leemburg Elektro, Bodegraven 
:: Leger des Heils 
:: Lijn 5 Jeugdzorg regio Gelderland 
:: Lijn 5 Jeugdzorg regio Noord-

Holland 
:: Lijn 5 Jeugdzorg regio Utrecht 
:: MAC3PARK Businesscenters, 

Lelystad 
:: Mazda-Import Auto Palace De 

Binckhorst, Den Haag 
:: MONUTA Uitvaartverzorging 
:: Munsterhuis Sportscars (Ferrari), 

Hengelo 
:: NMI – Nederlands Meet Instituut, 

Dordrecht 
:: OCSW – Gemeente Groningen 
:: OSIRA Groep, Amsterdam 
:: Penta college, Spijkenisse 
:: Regus Business World
:: Rengers Exclusief Bouwbeslag, 

Tiel 
:: Revalidatiecentrum Groot 

Klimmendaal, Arnhem 
:: Ronald McDonald Kindervalei, 

Valkenburg 
:: Rudolph Stichting, De Glind
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RENTABILITEIT TERUGGEBRACHT TOT ZIJN ESSENTIE:

VEILIG, SNEL EN GEMAKKELIJK.

Individuele variabelen, berekenbare kosten. Elke onderneming heeft zijn eigen verhaal ten 
aanzien van veiligheid: een sluitinstallatie wordt met een toegangscontrole gecombineerd. Er 
moeten meerdere gebouwen met verschillende sluitsystemen met elkaar worden verbonden. 
Uit afzonderlijke oplossingen moet een transparant systeem ontstaan. De hoofdsleutel voor een 
onderzoekslaboratorium of productlocatie gaat verloren, en het bedrijf kan geen zes weken op 
een nieuwe sluitsysteem wachten. Dit zijn nog maar een paar voorbeeldsituaties uit de praktijk, 
waarvoor een precies perfecte oplossing bestaat: het digitale sluitsysteem 3060. Draadloos 
binnen zeer korte tijd geïnstalleerd. Met geïntegreerd toegangscontrolesysteem en interfaces. 
U kunt de kosten van conventionele sluitsystemen heel gemakkelijk berekenen: slijtage, dure 
voorraad reserveonderdelen, bijmaken van sleutels en reservecilinders. Daarbij komen nog de 
kosten voor planning, beheer en documentatie– vaak parallel voor meerdere sluitsystemen, jaar 
na jaar. 

Met SimonsVoss valt die berekening in uw voordeel uit. Door lage vervolgkosten en de enorme 
tijdbesparing bij planning, beheer en documentatie loont de investering in uw digitale sluitsysteem 
van SimonsVoss enorm snel. De ervaring uit een groot aantal projecten toont aan, dat een digitale 
sluitsysteem zichzelf al na circa drie jaar terugbetaald kan hebben. Zeer budgetvriendelijk: door de 
modulaire opbouw groeit het systeem stap voor stap met uw nieuwe behoeften mee, waardoor er 
voor u een optimale investeringszekerheid wordt gegarandeerd.
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ContactContact

SIMONSVOSS WERELDWIJD.

DUITSLAND 
HOOFDKANTOOR: 
SimonsVoss Technologies AG 
Feringastrasse 4 
85774 Unterföhring 
 
Tel. +49 89 99228-0 
Fax +49 89 99228-222 
sales@simons-voss.com 
info@simons-voss.com 

www.simons-voss.com

DUITSLAND
PRODUCTIE: 
SimonsVoss Technologies AG 
Eichenweg 6 
07616 Petersberg

BENELUX
SimonsVoss Technologies B.V. 
Evert van de Beekstraat 310 
1118 CX Schiphol 
Nederland

Tel. +31 20 6541882 
Fax +31 20 6541801 
benelux@simons-voss.com 

FRANKRIJK 
SimonsVoss Technologies SAS
Immeuble « Les Portes de Paris »
1/3, Rue du Rempart
93160 Noisy le Grand

Tel. +33 1 48151480
Fax +33 1 45922854
france@simons-voss.com

ITALIË
SimonsVoss Technologies AG
Via Torino 2
Milaan 20123

Tel. +39 02 72 54 67 63
Fax +39 02 72 54 64 00
italy@simons-voss.com

ZWITSERLAND 
SimonsVoss Technologies AG
Dreikoenigstrasse 31a
8002 Zuerich

Tel. +41 44 208-3241
Fax +41 44 208-35 00
swiss@simons-voss.com

OOSTENRIJK 
SimonsVoss Technologies AG
Kaerntner Ring 5 – 7
1010 Wenen

Tel. +43 1 2051160-1146
Fax +43 1 2051160-1008
austria@simons-voss.com

SPANJE & PORTUGAL  
Erkoch Ibérica SL
Avda. Lehendakari 
Aguirre 38 – 40
48014 Bilbao
Spanje

Tel. +34 94 4124900
Fax +34 94 4114200
info@erkoch.es

www.erkoch.es

NOORD-AMERIKA  
Accutech-Innovative Control 
Systems Inc.
10125 South 52nd Street
Franklin, WI 53132
USA

Toll Free (866) 785-6259
sales@accutech-ics.com

www.simons-voss.us

AZIË 
SimonsVoss Security Technologies 
(Asia) Pte. Ltd. 
151 Lorong Chuan
New Tech Park #05-02 (Lobby B)
Singapore 556741
Republic of Singapore 

Tel. +65 6227 7318
Fax +65 6227 7018
asia@simons-voss.com

SCANDINAVISCHE LANDEN  
SimonsVoss Technologies AG
Ostermalmstorg 1
Stockholm 114 42
Zweden

Tel. +46 850 25 66 63
Fax +46 850 25 65 00
nordic@simons-voss.com

MIDDEN-OOSTEN  
SimonsVoss Technologies 
(Middle East) FZE 
P.O. Box 184220 
Dubai UAE 

Tel. +971 4 22748-51 
Fax +971 4 22748-53 
uae@simons-voss.com

GROOT-BRITTANNIË  
SimonsVoss Technologies Ltd.
1200 Century Way
Thorpe Park, Colton
Leeds LS15 8ZA

Tel. +44 113 2515 036
Fax +44 113 2515 360
uk@simons-voss.com
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