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Het sleutelbeheer binnen de thuiszorg is een
veiligheidsrisico voor zowel cliënt als
verzorgende en daarnaast een grote kostenpost.
Om zorg te kunnen leveren moet een cliënt een
sleutel van zijn woning afgeven aan een
thuiszorgorganisatie die dan opgeborgen wordt
in een sleutelkluis aan of bij de voordeur van de
woning.
Het aantal deuropeningen in Nederland door de
thuiszorg ligt gemiddeld op 200.000 keer per
dag. (Bron CBS)
Logisch dat sleutels kwijtraken, gekopieerd
worden en vergeten wordt om terug te plaatsen
in de sleutelkluis bij de woning.
Extra rijtijden, administratie en het wachten op
een collega met de sleutel verhogen de kosten
aanzienlijk.

Mobiele telefoon als digitale sleutel
Telelock® vervangt de traditionele sleutel door een digitale sleutel.
Uniek is dat standaard de mogelijkheid aanwezig is dat de cliënt bepaalt aan wie deze digitale
sleutel uitgegeven wordt.
Dit kan zijn een thuiszorgorganisatie maar ook mantelzorg, apotheek, huisarts enz. kunnen een
digitale sleutel ontvangen waarmee zij toegang tot de woning van de cliënt kunnen krijgen.

Veiligheid en zelfregie gewaarborgd
De productlijn van Telelock® is compleet en voldoet aan Nederlandse wettelijke bepalingen
waardoor de veiligheid gewaarborgd wordt voor cliënt en zorgverlener en waarbij aanzienlijke
besparingen in kosten voor organisaties mogelijk zijn.
De cliënt kan bepalen wie toegang heeft tot zijn woning en kan nog steeds zelf gebruik maken
van zijn traditionele sleutel zonder deze af te moeten geven.

Unieke eigenschappen
De eigenschappen van de producten en software zijn uniek en specifiek afgestemd op de
sleutelproblematiek in Nederland. Bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt van praktijksituaties met
cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties, coöperaties en woningbouwverenigingen.
Juist door deze unieke eigenschappen garanderen we cliënten veiligheid en geborgenheid op
een manier die hiervoor niet mogelijk was.

Telelock® is de oplossing voor alle voordeuren.
Het systeem bestaat uit een geavanceerde motorcilinder,
modulair oplegslot, module voor een kettingopener en
een controller voor centrale toegangsdeuren.
Met een aparte applicatie voor de mobiele telefoon
kunnen alle sloten geconfigureerd en ingesteld worden.
Geschikt voor alle Nederlandse deuren
De Telelock® oplossing past op alle Nederlandse voordeuren.
De motorcilinder is geschikt voor enkel en meerpuntsluitingen en
zelfs seniorensloten. Alleen de cilinder hoeft vervangen te worden
(gelijksluitend en sluitsystemen mogelijk) er zijn geen bouwkundige aanpassingen of nieuwe schilden voor de deur nodig.
Het oplegslot (nog steeds 1.200.000 stuks in Nederland) is eenvoudig en modulair opgebouwd zodat dit zonder nieuwe gaten in
de deur toegepast kan worden.
Voor de oplegsloten die met een elektrische kettingopener
bediend worden hebben we een aparte module.
Centrale toegangsdeuren van appartement complexen kunnen
geopend worden door middel van een deurcontroller waarbij het
niet uitmaakt of de centrale toegangsdeur een deurautomaat
heeft, elektrisch slot/sluitplaat, paslezer of dat het elektrische
schuifdeuren zijn.
(alle bewoners van appartementen kunnen nog steeds op dezelfde manier door de centrale toegangsdeur, de deurcontroller is bedoeld voor toegang zorgverlener met een mobiel)
Alle bovenstaande producten werken op standaard penlite (AA) batterijen
(eventueel oplaadbaar) maar kunnen ook gevoed worden met een standaard (12V) adapter of
beide. (voltage is zichtbaar in app en geeft signaleringen bij lage status)
Een aparte configuratie app voor de sloten is beschikbaar voor de status en het inleren van
diverse functionaliteiten en eigenschappen van de sloten.
Hierdoor wordt bij montage alle statussen en eigenschappen vastgelegd zodat deze altijd ter
beschikking zijn.

De cliënt bepaalt wie toegang heeft tot zijn woning.
Veiligheid en geborgenheid voor de cliënt is gewaarborgd.
Digitale sleutels voor de cliënt.
Standaard zitten er bij elk slot 5 gratis digitale sleutels. Een cliënt kan gedurende 3 maanden
gratis zelf bepalen aan wie hij zijn digitale sleutel uitgeeft. Heeft de cliënt meer digitale sleutels
nodig dan kan hij deze via internet bijkopen. (cliëntportaal)
Voor 1,00 euro per maand kan een cliënt gedurende 5 jaar onbeperkt gebruik maken tot het
uitgeven of terug halen van zijn digitale sleutels. (cliëntportaal)
Natuurlijk kan de cliënt altijd met zijn traditionele sleutels naar binnen.

Digitale sleutels voor een organisatie.
Als een thuiszorgorganisatie of andere organisatie één digitale sleutel ontvangt van één cliënt
dan kan met deze ene digitale sleutel de thuiszorgorganisatie zijn medewerkers toegang verlenen
tot de woning. (organisatieportaal)
Elke zorgmedewerker heeft zijn eigen unieke digitale sleutel waarmee dan toegang verleend kan
worden tot meerdere woningen.
Indien één cliënt zijn digitale sleutel terughaalt heeft de medewerker geen toegang meer tot de
woning van de cliënt, maar natuurlijk wel tot de andere woningen waarvan de organisatie en de
medewerker toegangsrechten hebben.

Persoonsalarmering en planning software.
Binnen het concept is het mogelijk om persoonsalarmering, planningssoftware enz. van derden
te koppelen en te integreren aan toegang voor woningen.

Geen infrastructuur en internet nodig bij de cliënt
Er is geen bekabeling of internet nodig bij de cliënt omdat toegangsrechten verleend worden vanuit de hoog beveiligde Cloud server. Ongeplande toegang is op deze manier ook gewaarborgd.
Client heeft de mogelijk om toegang in een privacy modus te zetten waardoor iemand met
toegangsrechten geen toegang heeft.
In een noodsituatie krijgt de digitale sleutel wel een toegangsrecht boven de privacy modus.

Telelock® is een Nederlandse onderneming met ruim 40 jaar kennis op het gebied
van toegangsverlening en toegangscontrole en is bedenker en distributeur van het
Telelock® concept.
Telelock® levert en werkt samen met speciale dealers op het gebied van montage,
service, onderhoud, abonnementen en andere diensten.
Met onze strategische partner waarborgen we de solvabiliteit en continuïteit van de
geboden oplossingen.
Het concept Telelock® is volledig in Nederland bedacht, ontwikkeld, geproduceerd en
speciaal afgestemd op de Nederlandse thuiszorg.
Telelock® heeft een eigen opleidingscentrum met opleidingen voor montage, service,
onderhoud en implementatie van de software met ondersteuning voor dealers,
thuiszorgorganisaties en woningcorporaties.









Client beslist wie en wanneer er iemand toegang heeft
Niet zichtbaar aan buitenzijde van de woning
Afstandsbediening voor cliënt passend op meerdere sloten
Eenvoudig en snel te monteren en herbruikbaar
Volledig programmeerbaar met app
100% oplossing zonder bouwkundige aanpassingen
Geen internet in de woning nodig
Het alternatief voor alle zelfs elektronische sleutelkluizen








Aparte configuratie app voor montage
Gebruikers app voor digitale sleutels
Ook geschikt voor ongeplande zorg
Voor organisaties, mantelzorg, huisarts, apotheek enz
Integratie voor alarmering en planning
Direct toegang tot de woning







Cloud server software met web-interface
Registratie op basis van privacy wetgeving
Logboek en rapportages voor cliënt en zorgorganisatie
Direct digitale sleutels toegang verlenen of weigeren
Veiligheidsniveau op dezelfde basis van bestaande Nederlandse
toepassingen bij defensie en justitie
Communicatie slot en telefoon via Bluetooth
Communicatie telefoon en interface via GPRS
Ook toegang tot woning zonder GPRS
App voor Android en Apple












SKG** en SKG*** waarborgen de veiligheid
SKG niet alleen op cilinder maar ook op de motor !!
Gelijksluitend en sluitsystemen mogelijk
Ook geschikt voor achterdeur en nieuwbouw woningen
Ook geschikt voor senioren sloten
Steun van Politie Keurmerk Veilig Wonen, TNO/CCV,
gemeentes, woningcorporaties en verzekeraars

