
Zarządzaj Twoim
ENiQ® Systemem bezpieczeństwa

App



ENiQ® App
Użyj swojego smartfona z systemem 
Android do programowania i zarządzania 
całym systemem.

Nie potrzebujesz już komputerów, 

serwerów i oprogramowania, aby 

uzyskać pełną kontrolę i wgląd w 

swój system bezpieczeństwa ENiQ: 

po prostu chwyć smartfona z 

Androidem!

Aplikacja ENiQ została 

zaprojektowana tak, aby była szybka i 

łatwa w użyciu, co nie oznacza,że nie 

jest wyposażona w zaawansowane 

funkcje. 

Dzięki aplikacji ENiQ możesz uzyskać 

dostęp do każdego urządzenia ENiQ i 

zaprogramować je, niezależnie od tego, 

czy jest podłączone do Twojej sieci, czy 

przez komunikację bezprzewodową 

przez NFC. Zawsze tworzy kopię 

zapasową systemu bezpieczeństwa i 

możesz bezproblemowo przełączać 

systemy, jeśli zechcesz w pewnym 

momencie przejść na oprogramowanie 

komputerowe..
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 DOSTĘPNOŚĆ

Zawsze miej szybki dostęp do 

danych i łatwo śledź zdarzenia.                                      

PEWNOŚĆ   

Posiadanie pełnego narzędzia 

programistycznego w kieszeni 

oznacza, że zawsze możesz znaleźć 

szybkie rozwiązanie.
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 PROSTOTA

Oszczędzaj czas dzięki 

prostemu procesowi.

 BEZPIECZEŃSTWO

Zawsze masz  kopię zapasową 

swojego systemu 

bezpieczeństwa.
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 ŁATWOŚĆ

Prosta instalacja ze sklepu GOOGLE 

PLAY, pobierz i otwórz w języku pl!       

ELASTYCZNOŚĆ

W każdym momencie możesz 

przejść na oprogramowanie 

komputerowe, jeśli uznasz to za 

konieczne

Korzyści
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Następnie możesz rozpocząć 

podłączanie urządzeń ENiQ i 

transponderów do aplikacji oraz 

konfigurację całego systemu 

bezpieczeństwa ENiQ

To idealne rozwiązanie dla mniejszych 

budynków, z niewielką liczbą drzwi, 

ale z dużą liczbą użytkowników, którzy 

potrzebują określonych uprawnień 

dostępu.

Konfiguracja aplikacji ENiQ jest tak 

prosta, jak instalacja dowolnej 

aplikacji na telefonie: wystarczy 

pobrać i gotowe! 

Aplikacja ENiQ może komunikować 

się z urządzeniami podłączonymi do 

sieci TCP / IP, a także z urządzeniami 

offline poprzez bezpośrednie 

połączenie bezprzewodowe. Teraz 

możesz tworzyć różne scenariusze i 

nadawać użytkownikom uprawnienia 

i przywileje. Możesz także 

zaprogramować tymczasowe 

uprawnienia, które wygasają 

automatycznie, na przykład dla

Korzystanie z aplikacji ENiQ® App
Aplikacja ENiQ zapewnia pełną kontrolę i wgląd w nasze
urządzenia, bez komputera lub osobnej sieci, aby połączyć się ze 
wszystkimi urządzeniami.

czytaj dalej na następnej stronie.
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pracownicy tymczasowi. Każda 

zmiana autoryzacji dostępu i 

uprawnień w Twojej aplikacji jest 

przenoszona na określone 

urządzenia poprzez dotknięcie 

smartfona.

Jednocześnie wszystkie zdarzenia 

przechowywane na urządzeniach są 

bezpośrednio udostępniane Twojej 

aplikacji. Zapewnia to pełną kontrolę 

i wgląd w cały system 

bezpieczeństwa ENiQ z dłoni.

Dodanie nowego transpondera to 

kwestia prostego przyłożenia 

transpondera do smartfona, aktywacji 

go i zaprogramowania jego uprawnień 

dostępu. Następnie wystarczy 

przyłożyć telefon do odpowiednich 

urzadzeń ENIQ Teraz wszystko jest 

zaprogramowane i gotowe do pracy.

Jeśli użytkownik zgubi swój 

transponder, możesz go po prostu 

dezaktywować w aplikacji i 

aktywować nowy. Przyłóż telefon do 

urządzeń ENIQ, a zgubiony 

transponder stanie się bezużyteczny, a 

nowy zostanie wprowadzony.

Zmień każde drzwi w cyfrowy punkt dostępu bez żadnego okablowania.



Masz pełną kontrolę 
kto ma dostęp 

kiedy i gdzie

Utwórz tymczasowe 
transpondery dla gości.

Tak proste, jak każda inna aplikacja.

Załóżmy, że ekipa sprzątająca, która 

ma własny transponder z bardzo 

określonymi godzinami dostępu, 

spóźnia się. Dzwonią, aby Cię o tym 

poinformować. Teraz tylko po czym 

otwórz aplikację ENiQ i zmień 

uprawnienia dostępu transpondera 

na jedną noc.

W ten sposób nadal mają dostęp, 

mimo że jest to późniejsze niż 

jego zwykłe godziny dostępu. 

Teraz zbliż smartfon do urządzeń, 

a przywileje dostępu zostaną 

zmienione na dzisiejszy wieczór. 

Następnego dnia wszystko 

automatycznie wraca do normy.

Wszystko, czego potrzebujesz, to 
smartfon z systemem Android.
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Idealne dla niedużych obiektów 

Dużej liczbie użytkowników

App - aplikacja mobilna

Bez sieci

dla małej i średniej ilości 

urządzeń ENIQ

Użycie
ENiQ App
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1.  Dane z transpondera zostaną 

odczytane/ZAPROGRAMOWANE 

za pomocą smartfona.

2. Przyłóż smartfon do urządzenia

ENIQ i wgraj dane z transpondera

3. Teraz osoba z transponderem 

może otworzyć urządzenie ENIQ

Metoda programowania ENiQ App

ELASTYCZNOŚĆ

Wprowadzanie zmian w cyfrowym 

systemie bezpieczeństwa nie wymaga 

od specjalisty tworzenia nowych kluczy 

lub zamków: możesz łatwo utworzyć 

dowolną liczbę nowych 

transponderów lub dodawać nowe 

urządzenia, gdy zmienią się Twoje 

potrzeby. Zgubiony klucz nie wymaga 

już zmiany zamków: wystarczy 

nacisnąć przycisk, a system jest znowu 

bezpieczny.

ŁATWOŚĆ UŻYCIA

Każde rozwiązanie w systemie ENiQ 

jest zaprojektowane tak, aby było jak 

najbliżej technologii „plug and play”, 

Jeśli chodzi o systemy 

bezpieczeństwa, głównymi opcjami są 

rozwiązania cyfrowe lub mechaniczne. 

Dlaczego więc wybrać cyfrowy system 

bezpieczeństwa? W porównaniu z 

systemami mechanicznymi, trzy 

główne zalety wyróżniają rozwiązania 

cyfrowe:

KONTROLA

Twoje cyfrowe urządzenia ENiQ 

przechowują i udostępniają 

wszelkiego rodzaju dane, dając Ci 

więcej (w czasie rzeczywistym) wglądu 

w Twoją organizację, a także 

zapewniając znacznie wyższy poziom 

kontroli nad systemem 

bezpieczeństwa.

z prostymi procesami instalacji i 

metodami programowania. Są 

również bardzo łatwe w 

codziennym użytkowaniu. Tak 

więc, bez względu na to, jak 

wielowarstwowe mogą być twoje 

protokoły bezpieczeństwa, dla 

użytkowników może to być tak 

proste, jak tylko przytrzymanie 

transpondera przy urządzeniu 

ENIQ

Wiele korzyści płynących z cyfryzacji
Trzy ważne zalety rozwiązań elektroniczych.



Serwisowanie systemu klucza 

mechanicznego należy już do 

przeszłości.

3. KONTROLA NAD UPRAWNIENIAMI

Masz pełną kontrolę nad tym, kto 

ma dostęp do jakich obszarów, o 

której godzinie i na jaki okres.

4. UŻYTKOWNICY

Użytkownicy mają dostęp do 

potrzebnych pomieszczeń w 

Twoim budynku, ale nie mogą 

wejść do tych, w których nie 

powinni przebywać. Zapewnia to 

poczucie bezpieczeństwa.

1. INSTALACJA

Do urządzeń nie są potrzebne żadne 

okablowanie. Plug & Play.

2. OPROGRAMOWANIE

Łatwa w instalacji aplikacja. Miej 

pełną kontrolę. Nie ma już potrzeby 

posiadania sejfu na klucze.

ENiQ App w pigułce

AccessManager

The many benefits of going digital



Twój ekspert ds. Bezpieczeństwa:

DOM ENiQ oferuje różne sposoby 

zarządzania systemem 

bezpieczeństwa, co daje swobodę 

tworzenia rozwiązań bezpieczeństwa, 

które najlepiej pasują do Twojej 

organizacji

Niezależnie od wybranego sposobu 

zarządzania i organizacji systemu, 

zawsze będzie on bezproblemowo 

pracował dla Ciebie!

Bezproblemowy system
rozwiązań
Twórz zabezpieczenia szyte na miarę
dla Twoich potrzeb.
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