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 Cloudbased

 Hoge beveiligingsgraad 

Hexta werkt nauw samen met Brivo, toonaangevend expert in online toegangssystemen. Via de 

App op uw smartphone is elke deur of schuifpoort gemakkelijk, veilig en snel te bedienen. Als 

beheerder kunt u eenvoudig gebruikers toevoegen of verwijderen. Gebruik is simpel en eenvoudig 

terwijl de achterliggende techniek zeer geavanceerd is. 

      Eenvoudig te bedienen en zeer veilig!

Brivo systemen zijn altijd up-to-date doordat het systeem via de Cloud continu wordt gemonitord 

en gesynchroniseerd. Zo hebt u altijd de laatste versie van de software en bent u verlost van 

verouderde software en jaarlijkse (kostbare) updates.



Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden.

Onbeperkt aantal locaties op één ac-
count beheren

Heeft uw bedrijf meerdere locaties? Met de 

toegangscontrole van Brivo kunt u eenvou-

dig en onbeperkt locaties beheren met één 

account! Zo is het heel eenvoudig om bijvoor-

beeld op een specifiek tijdstip en locatie een 

bepaalde chauffeur toegang te verlenen. 

SaaS Oplossing
Hexta biedt u de mogelijkheid de beno-

digde softwaremodules in licentie af te nemen. 

Hierdoor blijven de investeringskosten laag. 

De kosten zijn afhankelijk van veel factoren en 

dienen per klant te worden berekend.

Real-time activiteitenlog
Op ieder tijdstip meekijken bij bezoe-

ken aan specifieke ruimten? Met het Brivo toe-

gangscontrolesysteem kunt u altijd en overal 

ter wereld in real-time meekijken. Daarnaast 

kunt u tot één jaar terugkijken wie een bepaal-

de ruimte heeft bezocht. Met camerasystemen 

is dit vaak een kostbare kwestie.

Compatible met bijna alle toegangs-
systemen

Met Brivo is het mogelijk om vrijwel alle deur- 

en kaartlezers, intercoms, (rol)deuren, slag-

bomen en andere toegangscomponenten te 

koppelen aan het beheersysteem. Zo is het 

heel eenvoudig om een medewerker speci-

fieke toegang te geven tot één of meerdere 

ruimtes.

Voordelen van een Cloud-toegangs-
controle

Het klinkt logisch. Veel bedrijven hebben 

intercom- en pasjessystemen gewoon gekop-

peld aan hun bedrijfsnetwerk. Dit maakt het 

kinderlijk eenvoudig om verbinding te maken 

met uw bedrijfsnetwerk met alle mogelijke 

nare gevolgen van dien. Het toegangscontro-

lesysteem van Brivo is een zelfstandig systeem 

dat volledig buiten uw eigen netwerk om ope-

reert. Hierdoor blijft uw eigen netwerk en uw 

toegangssyteem in veilige handen.

Buiten uw eigen zakelijke netwerk
Door het beheer van uw locaties en/of 

ruimtes in de Cloud is uw beveiliging altijd up-

to-date. Zo blijven de kosten laag en hoeft niet 

per locatie te investeren in dure servers.
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