
DOM Tapkey
Könnyű mobil hozzáférés

Nyissa ajtaját 
okostelefonnal!



DOM DOM

DOM Tapkey

DOM Tapkey (RFID, NFC és BLE kapcsolat)

KÖNNYŰ MOBIL HOZZÁFÉRÉS

Belépési jogosultságok kezelése okostelefonnal

LÉPJEN BE KÖNNYEDÉN!

A DOM és a Tapkey tudásuk legjavát 

kínálják. A DOM Tapkey elektronikus 

zárlati eszközök széles választéka majd- 

nem minden ajtótípusra megfelelő 

zárlati megoldást kínál.

A változatos zárlati igények kielégítésé-

re a DOM az elektronikus cilinderek, 

kilincsek, bútorzárak és lakatok széles 

választékát kínálja. Akár otthona vagy 

irodája biztonságáról legyen szó, meg- 

alkuvás nélküli biztonságot szavatolunk 

Önnek! 

Valamennyi DOM elektronikus zárlati 

eszközt magas fokú titkosítás véd. Ezt 

egészítik ki a kifogástalan minőségű 

alapanyagokból gyártott robusztus 

mechanikus alkatrészek, amelyek az 

innovatív elektronikával kombinálva 

megbízhatóságot és hosszú élettarta-

mot biztosítanak ezeknek az eszkö-

zöknek.

 

A Tapkey alkalmazás egyszerűen hasz- 

nálható. A DOM Tapkey elektronikus 

zárlati eszközzel az okostelefon az NFC 

(Near Field Communication) vagy a BLE 

(Bluetooth Low Energy) kapcsolattal 

kommunikál. A  kártyatulajdonos/

adminisztrátor a Tapkey alkalmazás-

ba a magas biztonsági fokozattal és 

titkosítással bíró Google, Apple vagy 

Tapkey felhasználói fiókján keresz-

tül bejelentkezve bármikor belépési 

jogosultságot adhat a kiválasztott 

felhasználók részére.

A TAPKEY ALKALMAZÁS EGYSZERŰ, 

MOBIL HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍT

Három egyszerű lépésben percek 

alatt elkészítheti a saját elektroni-

kus zárrendszerét: töltse le a Tapkey 

alkalmazást a Google-on vagy az Apple 

Store-on keresztül, aktiválja a fiókját és 

csatlakoztassa az elektronikus eszközét 

(például a bejárati ajtóba szerelt okos-

cilindert) okostelefonja kompatibilis 

NFC vagy BLE interfészén keresztül. Az 

eszköz beállítását követően néhány 

lépésben felhatalmazhatja a felhasz- 

nálókat, hogy egy okostelefon vagy 

DOM Tapkey transzponder segítségével 

nyissák/zárják az ajtót.

HASZNÁLAT ÉS ELŐNYÖK

 ■     Regisztráljon meglévő Google vagy 

Apple fiókjával vagy egyedi email 

címet használva.
 ■  Nyitás internet kapcsolat nélkül is.

 ■    DOM Tapkey transzponderek is 
használhatók kulcsként.

 ■    Kompatibilis NFC interfésszel ren-
delkező Android vagy iOS okostele-

fonnal programozhatja transzpon-

dereit.

 ■    A DOM Tapkey elektronikus zárlati 
eszközök önállóan üzemeltet- 

hetők, nem szükséges előkészítő 

munkálatok elvégzése vagy további 

segédeszközök alkalmazása az ajtón 

vagy annak tokszerkezetében.

 ■    Android vagy iOS okostelefonokkal 
működtethető.

 ■    Rendkívül biztonságos adatátvitel 
a végpontok (end-to-end) közötti 

titkosításnak köszönhetően.

 ■    Sokoldalú: ugyanazt az okostelefont 

és alkalmazást használhatja ottho-

na, irodája, postaládája nyitásához, 

vagy riasztórendszerének élesí-

téséhez.

 ■    Nyitott rendszer: ugyanazt az alkal-
mazást és okostelefont használ-

hatja a különböző, Tapkey App.-ot 

használó gyártók zárlati eszközeinek 

széles választékához.

 ■    A transzponderek memóriája: 

mindegyik DOM Tapkey transzpon-

derhez 12 zárlati eszköz vagy 12 

zárcsoport rendelhető.

 ■    A transzponderek használ-

hatóságának kibővítéséhez hozzon 

létre zárcsoportokat (max. 30  

eszköz/csoport)

 ■    Korlátlan vagy egyedileg beállítható 

(nap, óra) nyitási jogosultágok.

A DOM Tapkey rendszer előnyei

 ■    Kezelje a belépési jogosultságokat 

az alkalmazással.

 ■    Adjon belépési jogosultságokat az 
okostelefonjával más okostelefon-

nal rendelkező felhasználóknak az 

interneten keresztül.

 ■    A felhasznált elektronikus zárlati 

eszközök számától függetlenül öt 

okostelefon felhasználó (okostele-

fonos kulcs) aktiválható ingyenesen 

az alkalmazáson belül ugyanazon 

azonosítóhoz (tulajdonoshoz) köt- 

hetően, és mindegyikük hozzáférést 

kaphat valamennyi csatlakoztatott 

zárlati eszköz használatához.

 ■    Több mint öt okostelefonos kulcs 

(felhasználó) esetén a Tapkey a 

felhasználók számától függő, sávos 

díjcsomagokat kínál. A transzponde-

rek használata nem korlátozott.

PROGRAMOZÁS

interneten keresztül (felhő szolgáltatás)

Transzponder 
(TAG)

HOZZÁFÉRÉS

Okostelefon

Transzponder 
(TAG)

BLE
&

NFC



DOM Tapkey

NFC & BLE

EGYSZERŰ, MOBIL HOZZÁFÉRÉS

Near Field Communication

férés nélküli használatát is lehetővé 
teszi. Az okostelefonra érkező belépési 
jogosultság hét napig érvényes marad 
internet kapcsolat (E, 3G, 4G. LTE vagy 
WIFI) nélkül is. Ugyanakkor a jogosult-
ságok visszavonása is ugyanilyen 
gyors: csak törölnünk kell a felhasználó 
azonosítóját vagy transzponderét a Tap-
key alkalmazásban, és ezt az informá-
ciót a zárlati eszközre továbbítanunk 
okostelefonnal (a saját vagy bármely 

A zárlati eszköz és a vezérlője közötti 
magas fokú adatátviteli titkosításnak 
köszönhetően a rendszer feltörése 
szinte esélytelen. A használt adatátviteli 
technológiák alacsony energia felhasz- 
nálása és a DOM zárlati eszközök magas 
minősége hosszútávú, megbízható 
működést garantálnak. A DOM Tapkey a 
belépési jogosultságok gyors kiosztása 
mellett azok “offline”, internet hozzá-

nyitási jogosultsággal még rendelkező 
online kapcsolatban lévő okostelefont 
használva).     

DOM Tapkey transzponder
Programozható kulcs

zás nyitott platformot kínál, tehát az 
alkalmazást használva ugyanazzal az 
okostelefonnal vagy transzponderrel 
nyithatja otthonát, irodáját, szállo-
dai szobáját vagy akár a közösségi 
megosztásban használt személyau-
tóját is.  Egy transzponder legfeljebb 
12 eszköz használati jogosultságát 
tárolhatja. Lehetőség van viszont 
zárcsoportok létrehozására. Ezekből 
szintén lefeljebb 12 csoport jogosult-

A DOM Tapkey alkalmazás nem csak az 
okostelefon segítségével kínál egysze- 
rű és mobil zárkezelést, hanem DOM 
Tapkey elem nélküli transzponderek 
használatát biztosítva, megoldást 
nyújt a hagyományosabb technológiá-
kat kedvelők számára is. Az adminiszt- 
rátori jogosultsággal bíró felhasználó 
okostelefonjának NFC interfészén 
keresztül gyorsan írhat DOM Tapkey 
transzpondereket. A Tapkey alkalma-

ságai menthetők egy transzponderre. 
Az adminisztrátor egy zárcsoportba 
legfeljebb 30 db különböző zárlati esz- 
közt sorolhat be, adott felhasználó a 
csoport valamennyi eszközéhez meg- 
egyező jogosultsággal rendelkezik. 
Ilyen módon egy transzponderre akár 
360 különböző zárlati eszköz nyitási 
jogosultságai menthetők le.

Az NFC & BLE 
kommunikáció előnyei
 ■    Alacsony energiafelhasználást biztosító RFID NFC/Blue-

tooth Low Energy technológiák.

 ■   Gyors adatátviteli teljesítmény.

 ■  Magas fokú titkosítás a biztonság szavatolásáért.

 ■  Az eszközök kényelmes karbantartása.

 ■    Az eszközök beállítása az okostelefonon keresztül végez- 

hető, beleértve a Firmware frissítéseket is.

 ■  Használja okostelefonját kulcsként!

Az alkalmazás 
előnyei

 ■  Virtuális, saját “kulcstartó”.

 ■  Egyszerű és biztonságos letöltés.

 ■    A kiemelten biztonságos Google/

Apple vagy Tapkey fiókon keresztüli 

felhasználói beazonosítás.

 ■    Ugyanazon azonosító egyidejű hasz- 

nálata különbözö okostelefonokon.

 ■    Online frissítés nélkül az okoste-

lefonos belépési jogosultságok 

meghatározott időtartamon belül 

érvényüket vesztik.

 ■    Az EU-n belüli legmodernebb szerve-

rek biztosítják az online kapcsolat és 

a szolgáltatás biztonságát.

 ■    Okostelefonja elvesztése vagy 

megrongálódása esetén egyszerűen 

érvénytelenítse az illető eszközt  

vagy az azonosítót (Google/Apple 

vagy Tapkey) egy másik eszközt 

használva.

 ■    A Tapkey alkalmazás Android és  

iOS készülékeken futtatható.

Tapkey App
Előfizetői csomagok

ALAPCSOMAG

 ■     A zárlati eszközök működtetése min-

dig ingyenes.

 ■  Az okostelefonos felhasználók (leg-

feljebb öt) belépési jogosultságainak 

kezelése. 

 ■  Transzponderek írása az alkalmazással 

 kompatibilis okostelefon NFC interfé- 

szén keresztül. 

 ■  Az elmúlt 12 hónap sikeres eszköz- 

használatának listázása (felhasz- 

náló-időpont).

 ■  A zárlati eszközök firmware frissítése  

közvetlenül az okostelefonon keresztül.

 ■  Az adminisztrációs jogkör delegálhato 

kiválasztott okostelefon felhasználók 

részére. 

ELŐFIZETŐI CSOMAGOK

BŐVÍTETT FELHASZNÁLÓI 

CSOMAGOK

Licenszdíj ellenében továb-

bi okostelefonos kulcsok 

oszhatók ki sávos előfizetői 

csomagok részeként (10, 25, 

50, 100, 150, 200, 250 vagy 250 

okostelefonos felhasználó 

felett). BLE



DOM Tapkey

 
 

EGYSZERŰ MOBIL HOZZÁFÉRÉS

Minden biztonsági igényre rugalmas, könnyen kezelhető 
megoldást kínál a DOM Tapkey mobil hozzáférés

SKG***, IP 65 and T90 tanúsítvánnyal 

rendelkezik.

 ■    Tűzgátló ajtóknál is alkalmazhatók. 

Vészkijáratokra is használható kivite-

lek (EN 179 és EN 1125).

 ■   Kiváló minőség.

 ■    Az elektronikus eszközök széles 

választéka majdnem minden zárási 

igényre kínál megoldást.

 ■    Gyengeáramú faliolvasó aktuátorok 

vezérléséhez.

 ■    Elektronikus bútorzár (pl. öltöző- 

szekrényre vagy szerszámtárolóra).

DOM elektronikus zárbetét, kilincs, bútorzár és faliolvasó

 ■    Megbízható, magas fokú mechanikai 

biztonságot nyújtó elektronikus 

cilinderek és kilincsek a DOM-tól.

 ■   Hosszú élettartamú elemek.

 ■  Egyszerű elemcsere.

 ■    Szabványos és tanúsított: pl. 

valamennyi DOM Tapkey europro-

filú elektronikus zárbetét  VdS BZ+, 

“ Az okostelefonomat most már 
nem csak böngészésre, levelezésre, 
vagy éppen pénztárcaként használ- 
hatom, hanem a Tapkey alkalmazással  
az ajtóm nyitására is.”

Magánlakás/ nyaraló GarázsKapuKisvállalkozás Szekrény

DOM Tapkey PRO 
elektronikus zárbetét

DOM Tapkey PRO 
elektronikus félcilinder

DOM Tapkey Guard 
elektronikus kilincs

DOM Tapkey PRO 
elektronikus zárbetét 

kétoldali olvasóval

DOM Tapkey 
elektronikus lakat

Postafiók

DOM Tapkey LoQ 
elektronikus bútorzár

DOM Tapkey 
faliolvasó

DOM Tapkey

Rövid távra bérelt 
iroda/rugalmas 
munkavégzés


