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TOEGANGSCONTROLE
COMFORTABELE TOEGANG; PLUS REAL-TIME 
TOEGANGSHISTORIEK OP UW SMARTPHONE EN TABLET

Iedereen plaatst veiligheid op de eerste 
plaats. Ons huis is onze thuis en we willen 
er zeker van zijn dat alleen diegene die we 
ten volle vertrouwen het kunnen betreden.  
Met de TELETASK toegangscontrole is 
dit een garantie. En met TELETASK komt 
deze zekerheid met extra’s: de integratie 
met domotica en een gratis real-time 
toegangshistoriek-app.

VEILIGHEID
Een uniek gecodeerde kaart geeft toegang tot 
uw woning. Er is dus geen risico dat uw kaart 
gekopieerd wordt zoals met een traditionele 
sleutel of met een standaard laag beveiligde 
toegangskaart of codeklavier. Er is ook 
geen sprake van een eenvoudig elektrisch 
contact (langs de straat) dat kan gesaboteerd 
worden. Ook al is hij eenvoudig in gebruik, 
de TELETASK nabijheidslezer is één van de 
meest betrouwbare en hoog beveiligde lezers 
beschikbaar op de markt. 

INTEGRATIE
Het openen van uw deur, poort, hek, enz... 
kan ook allerlei andere functies activeren: 
de temperatuurinstellingen wijzigen, de 
watertoevoerkraan activeren, de lichten 
regelen wanneer het donker is etc.… Uw 
persoonlijk gamma aan functionaliteiten zal 
automatisch geactiveerd worden.  

Iedere kaart is afzonderlijk gedecodeerd en 
maakt het passende niveau van toegang 
tot uw woning of gebouw mogelijk. De 
poetshulp kan binnen terwijl u afwezig bent. 
De individuele toegangskaart geeft enkel 
toegang op vooraf bepaalde dagen en uren. 
Of neem bijvoorbeeld de tuinman: zijn kaart 
kan enkel de straatpoort en het tuinhuis 
openen, maar niet de privé-ingangen van het 
huis. Hij zal toegang hebben tot stromend 
water en elektriciteit, net zolang het voor 
hem voorzien is. Uw TELETASK systeem zorgt 
er voor. Elektriciteit en watertoevoer worden 
buiten automatisch afgesloten om ongewenst 
gebruik te voorkomen. U hoeft er zelf niet bij 
stil te staan.

DE PORTA APP 
De PORTA app is gratis bij uw kaartlezer(s).
Alle toegangsacties worden in real-time 
geregistreerd. U kan op elk moment de 
toegestane en geweigerde toegangsacties 
bekijken op uw smartphone, tablet en pc. 
De PORTA app biedt u alle noodzakelijke 
informatie op een eenvoudige en krachtige 
manier. Wanneer zijn uw medewerkers 
aangekomen, zijn de kinderen veilig thuis, enz.

Verkiest u om een overzicht van de 
toegangsacties te ontvangen via e-mail ? 
Ook dit is standaard voorzien in uw TELETASK 

Gratis real-time 
toegangshistoriek-app
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systeem. U kan de historiek (voor backup) 
systematisch per e-mail  ontvangen.  

Privacy: Om privacy redenen,  staat de 
registratie van de toegangsacties van de 
gezinsleden standaard uit. Indien u dit echter 
wenst, kan de PORTA-app geconfigureerd 
worden om alle gewenste personen te 
registreren. 

Belangrijk: De lokale privacy wetgeving dient 
geverifieerd te worden door de installateur, 
zodat de individuele configuratie voldoet aan 
de plaatselijke (nationale) reglementeringen.

FUNCTIONALITEITEN
- Tot 500 unieke kaarten en tags in één 
installatie. Groepen kunnen gemaakt worden 
voor eenvoud in gebruik en software 
onderhoud.
- Uniek configureerbare functies voor elke 
individuele kaart of tag (bedrijfstoepassingen)
- Elke individuele toegang (en geweigerde 
toegang) wordt opgeslagen en gevisualiseerd 
(afhankelijk van de configuratie)
- Systeemgeheugen (in de centrale eenheid): 
tot 1000 log-acties worden opgeslagen 
op FIFO-basis. Het bestand met de 
toegangsevents kan desgewenst automatisch 
per e-mail worden verzonden om verlies van 
data te voorkomen (leesbaar in MS Excel)..
- Gepersonaliseerde configuratie met 
CARDSOFT (deel van PROSOFT; gratis)
- Gratis PORTA app voor visualisatie op 
Android, Apple iOS en Windows PC toestellen. 
- Het beheer van de kaarten en hun toegang 
kan door de eindgebruiker in TTcloud. 
De integrator kan, indien toegestaan, ook 
beheren van op afstand indien hij beschikt 

over een REMOTE SERVICES abonnement. Bij 
wijzigingen hoeft hij dus niet langs te komen 
bij de klant.

AFMETINGEN VAN DE 
KAARTLEZER
TDS12142: 115 B x 115 H x 15 D (mm) 
TDS12142GL (idem maar luxe versie met 
glazen frontplaat): 115 B x 115 H x 18 D (mm)

INSTALLATIE VAN DE 
KAARTLEZER
Montage op een vlakke binnen- of buitenmuur 
door middel van een standaard muurdoos of 
opening.
Opmerking: kan niet geplaatst worden op 
een metalen oppervlak of nabij metalen 
voorwerpen (magnetische interferentie kan 
het aanwezigheidssignaal blokkeren).

De TELETASK nabijheidslezer is bijzonder 
eenvoudig te installeren: slechts een AUTOBUS 
aansluiting volstaat voor de volledige integratie 
met uw TELETASK systeem. De PORTA app 
kan gedownload worden via de app winkel 
afhankelijk van het besturingssysteem of via 
www.teletask.be.

BESTELCODE:
TDS12142:  TELETASK kaartlezer
TDS12142GL: (luxe uitvoering met glas 
frontplaat; keramische achter-opdruk in 
aluminium-grijs)
TDS12202:  TEETASK ISO toegangskaart 
(makkelijk in de portefeuille en handtas)
TDS12203:  TELETASK sleutelhanger key-fob 
versie (makkelijk bij de sleutelbos)
De kaarten en tags zijn ook verkrijgbaar in een 
verpakking van vijf en twintig stuks.

Toegangshiestoriek op 
uw smartphone, tablet, 
Windows PC of macOS


