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Flexeria. De nieuwe
standaard in mobiele
toegangsoplossingen



Flexeria, het complete en flexibele toegangssysteem

Flexeria biedt een compleet en flexibel toegangs-
systeem, bedienbaar met de gratis app op de eigen 
mobiele telefoon. Voor iedereen die dit niet wil of 
kan is gebruik van de gewone sleutel mogelijk.
Het systeem past op praktisch iedere deur en is 
snel en eenvoudig te installeren. Optioneel is een 
afstandsbediening leverbaar. Door het eenvoudige 
en betrouwbare sleutelbeheer is Flexeria 
uitermate geschikt voor toepassing in de thuiszorg,  

bewaking en alarmopvolging, scholen, recreatie, distributie, woningbouw, 
studentenwoningen, detailhandel en de particuliere markt.

De Flexeria producten kunnen worden geopend op basis van Bluetooth 
Low Energy (BLE) en worden beheerd op het Flexeria platform, 
bereikbaar via een standaard internetbrowser. Hierdoor kan op afstand 
toegang worden verleend en/of geweigerd. Standaard werken de Flexeria 
producten samen met moderne smartphones welke voorzien zijn van een 
geschikte Android of IOS versie.

Flexeria biedt een totaalconcept

Tot het totaalconcept van de hardware behoren een motorcilinder, 
een oplegslot, een kettingdeuropener, een deurcontroller, een 
communicatiemodule en een afstandsbediening.



Flexeria maakt beheer eenvoudig

Voor het beheer maken we onderscheid in sloteigenaar, gebouwbeheer en 
organisatiebeheer. De sloteigenaar krijgt bij elk Flexeria product standaard 
5 digitale sleutels (dus toegang met 5 verschillende smartphones). 
3 maanden lang kan de sloteigenaar alle functies uitvoeren via het 
beheerplatform. Na deze periode kan de sloteigenaar uitsluitend digitale 
sleutels verwijderen. Door optioneel 5 jaar beheer aan te schaffen kunnen 
alle functies weer worden gebruikt.

Flexeria maakt beheerfunctionaliteit delen makkelijk

Om het beheer van uw toegang door gebouwbeheerder of (meerdere) 
organisaties, bijvoorbeeld thuiszorg en huisartsenposten, mogelijk te 
maken biedt het beheerplatform speciale voorzieningen. Voor deze 
bijzondere beheer functionaliteiten biedt het Flexeria beheerplatform 
gedeelde beheer functionaliteit. Hiermee kunnen bewoner en één of 
meerdere organisaties onafhankelijk van elkaar toegangsrechten beheren.



Flexeria mobile app Handmatige- of sleutelbediening

Flexeria motorcilinder Flexeria motorcilinder met grote knop

Flexeria oplegslot met staartcilinder Flexeria oplegslot met vaste cilinder



Flexeria mobile app Flexeria beheer via internetbrowser

Flexeria deurcontroller

Flexeria communicatiemodule

Flexeria kettingdeuropener

Flexeria afstandsbediening



Flexeria beheer

Het Flexeria beheerplatform is bedoeld voor het eenvoudig en veelzijdige 
beheer van de Flexeria ‘sloten’ en biedt desgewenst de mogelijkheid tot 
gedeeld beheer. Met gedeeld beheer wordt bedoeld dat meerdere partijen 
eenzelfde ‘slot’ kunnen beheren zonder dat ze dat van elkaar hoeven te 
weten of daarbij last van elkaar hebben.

Binnen het platform worden de volgende rollen onderscheiden: 
•  Sloteigenaar
•  Gebouwbeheer
•  Organisatiebeheer

Daarnaast is er een app welke als digitale sleutel werkt en bedoeld is om 
alle functies van het beheerplatform richting de gebruiker en de ‘sloten’ 
te ondersteunen.



Flexeria beheer - Toegangsapp

De ‘Toegangsapp’ is een app welke noodzakelijk is voor het werken 
met de Flexeria ‘sloten’.

Digitale sleutels worden door de app verwerkt waarna de app de 
ontvangen sleutels op een eenvoudige en uiterst efficiënte manier 
presenteert. Daarbij wordt een ‘Open’ en afhankelijk van het slot een 
‘Sluiten’ knop getoond voor alle deuren die binnen het BLE bereik van 
de telefoon zijn en waarvoor de gebruiker een sleutel heeft ontvangen. 
Sloten waar de gebruiker geen toegang heeft worden dus niet getoond. 
Sloten die niet binnen het BLE bereik zijn maar waarvoor de gebruiker 
wel een sleutel heeft ontvangen worden ook niet getoond.

Daarnaast biedt de app op de achtergrond tal van functies waar de 
gebruiker meestal niets van merkt, maar die wel noodzakelijk zijn 
voor de juiste werking van het systeem.

Daarnaast biedt het een gebruikersinterface voor het invoeren van 
additionele beveiligingsopties die door de sleuteleigenaar zijn bepaald.
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