
VieDome, Smart lock 
Comfort, gemak en veiligheid  

Het VieDome platform integreert diverse technologieën 

voor toegangverlening. SmartLock is een toepassing 

waardoor men de deur op drie manieren kan openen 

en sluiten. Met de gewone mechanische sleutel, met 

de afstandsbediening en met een digitale sleutel op 

een smartphone. 

 Maak van uw gewone deur een veilige slimme VieDome deur. 

VieDome SmartLock is een concept voor toegangverlening dat eenvoudig en veelzijdig is. Het gebruik van het slimme 

slot is aan de buitenzijde niet zichtbaar en is veilig voor de bewoner.  

Met  VieDome SmartLock kunt u deuren veilig openen en sluiten op drie  manieren: met een gewone mechanische sleu-

tel, met een digitale sleutel op uw smartphone, en met een afstandsbediening. 

U kunt de deur ontgrendelen met een smartphone. Het gehele systeem wordt op afstand beheert. De cliënt blijft altijd 

baas over zijn eigen deur ook al geeft hij digitale sleutels uit, bijvoorbeeld aan zijn zorgverlener. Ook de vertrouwde me-

chanische sleutel kan nog steeds gebruikt worden. 

  

Veilig en betrouwbaar 

VieDome Smart Lock is een Nederlandse innovatie geschikt voor nagenoeg alle deuren (cilindersloten, oplegsloten, ket-

tingsloten, schuifdeuren,  etc.) en 100% veilig. VieDome SmartLock voldoet aan de wetgeving op het gebied van veilig-

heid en privacy zonder bouwkundige aanpassingen aan deuren en kozijnen. 

 

Sleutelbeheer is eenvoudig 

Sloten worden eenvoudig beheerd in een online VieDome beheerplatform. U kunt met VieDome 

SmartLock vanaf uw computer of tablet veilig digitale sleutels uitgeven en/of innemen op af-

stand. Het beheer kan gedeeld worden door een bewoner en een organisatie zo blijft de bewo-

ner altijd baas over zijn eigen woning. U kunt altijd zien in het logboek  wie toegang heeft ge-

kregen tot de woning. 

 

Privacy 

Alle persoonsgegevens en alle gegevens over de mensen die sleutels bezitten zijn veilig opge-

slagen. Ook alle gegevens over het gebruik van VieDome SmartLock zijn zo opgeslagen dat ze 

voldoen aan alle weten en normeringen die gelden voor privacygevoelige gegevens. Alle data 

staat op een beveiligde server in de NFX. De NFX is het eigen datacenter van VieDome. Hier-

door blijven uw gegevens in Nederland opgeslagen en ook het datacenter voldoet volledig aan 

de privacywetgeving. 

VieDome Smart Lock 



Aan deze folder kunnen  geen rechten worden ontleend.  Mextal behoudt zich het recht voor de configuratie te wijzigen. 

Motorcilinder 

• SKG.***® op cilinder en motor 

• werkt op batterijen of voeding 

• snelle en eenvoudige montage 

 voor insteek- en meerpuntssloten 

 Voor verschillende cilindermaten 

Elektronisch oplegslot 

• verstelbare doornmaat 

• zelfvergrendelend 

 Staart of vaste cylinder 

 snelle en eenvoudige montage 

• links of rechts draaiend 

Elektronische kettingdeuropener 

• voor bestaande oplegsloten 

• tot 30.000 openingen op de batterij 

 snelle en eenvoudige montage 

• Veilig en betrouwbaar 

Communicatie module 

• voor eenvoudige koppelingen 

• 4 ingangen 

 6 uitgangen 

• draadloze communicatie 

Universele deurcontroller 

• voor elektromagnetische sloten 

• voor elektrische deuren 

 voor deurautomaten 

• voor schuifdeuren 

Afstandsbediening (3 functies) 

• openen deuren 

• sluiten deuren 

 blokkeren deuren 

Smartphones en tablets:   
Android vanaf Android 4.3 en hoger  
Bluetooth 4.0 (BLE) en hoger 
 
Levering: 
 VieDome SmartLock 

 3 mechanische sleutels 

 5 digitale sleutels 

 
Ook leverbaar in abonnementsvorm 
tegen een aantrekkelijk maandtarief. 


