escritórios
edificios

unifamiliares

pisos
turísticos

AS SUAS CHAVES NO TELEMÓVEL

casas rurais

locais
comerciais

garajes

NEARKEY A Sua Nova Chave Virtual
Abra as portas de seus acessos com o telemóvel graças a um recetor de controle de acesso bluetooth. Basta
baixar o aplicativo gratuito no seu telemóvel e sem a necessidade de uma conexão Wi-Fi ou 3G / 4G no recetor.
ESQUEÇA AS CHAVES OU OS CONTROLES FÍSICOS! CONTATO “ZERO”

COM APENAS 3 ELEMENTOS

ONDE INSTALAR NEARKEY

Tecnología Bluetooth

Dispositivo físico

App móvel

Plataforma online

Recetor bluetooth que permite ser

Permite a abertura de portas

Plataforma da web de onde o

instalado de forma oculta dentro

desde o telefone. Aplicativo

administrador pode gerenciar

da botoneira, em caixas estanques

grátis.

acesso a usuários e grupos mais

ou em tectos falsos. Dispositivo
A APP comunica com a nuvem

Conecta-se à APP via Bluetooth

e sincroniza as informações

(Distância máxima de 10m).

com o recetor, atualizando

App Gratuita

qualquer mudança.
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FUNCIONAMENTO
SE ÉS PROPIETÁRIO OU
ADMINISTRADOR

CASAS E EDIFICIOS
RESIDENCIAIS

ESCRITÓRIOS E
LOCAIS COMERCIAIS

Ideal para complementar
instalações existentes.

Fácil gerenciamento de registos e
cancelamentos. Registo de eventos.
Sistema muito simples e competitivo.

SE ÉS
USUARIO FINAL

Instale o recetor Nearkey dentro da placa da rua, em

Envie convites para usuários por e-mail para que

SEGURANÇA. Só você pode abrir a porta de acesso. Se a

caixas estanques ou tectos falsos. Registe o recetor

a APP seja descarregada e cadastre-se com seu

sua casa é unifamiliar você pode enviar chaves virtuais a

na nuvem usando a APP e ajuste os parâmetros para

endereço de e-mail.

quem você deseja que abra as portas. Se sua casa

dar acesso ao ADMINISTRADOR.

Se você tiver mais de um leitor, não terá que

pertencer a um prédio, será o administrador o único que

registrar novamente os usuários graças ao

será capaz de criar novas chaves virtuais.

FÁCIL DE INSTALAR. RÁPIDO DE GERENCIAR.

Aplicativo muito simples e intuitivo
com o qual você pode abrir a porta
do seu acesso não há necessidade de
carregar as chaves.

comodamente.

offline.

SE ÉS
INSTALADOR

NEARKEY APP

Se quiser mais informações sobre
NearKey scaneie este código

gerenciamento de grupo.
CONFORTO. Suas chaves no seu telemóvel e em todos

Se um leitor se danificar, não é necessário registrar

os momentos.

novamente os usuários porque eles estão na nuvem.

GERENCIAMENTO REMOTO.

substitui-se e carrega as informações novamente

Crie e exclua chaves virtuais remotamente.

da aplicação.

Número ilimitado de acessos e usuários. É

FACILIDADE. Esqueça as cópias e carregar tantas chaves.

possível configurar restrições por dia, hora,

Com o aplicativo NearKey gratuito no seu telemóvel,

feriados, etc.

você pode abrir a porta do seu prédio ou casa. Também
funciona lendo as etiquetas QR ou NFC localizadas na
porta.

CASAS RURAIS O
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

GARAGENS
OU BARREIRAS

Mais segurança com um identificador
pessoal intransferível e com expiração.
Ideal para atualizar as instalações
existentes.

Produto muito versátil (tempo,
interruptor, horários).
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