TEDEE
УМНА КЛЮЧАЛКА

Как работи Smart Lock във вашия дом, бизнес или имот под наем. Не сте
сигурни дали smart технологията може да работи за вас? Вижте реалните
примери за това как тя предоставя нови начини за достъп до вашия имот.

Интелигентно заключване за вашия дом

Връщането у дома с хранителни стоки се превръща в безпроблемно
влизане. Автоматично отключване с функция за изтегляне на езика отваря
вратата, сякаш сте натиснали дръжката. Няма повече търсене на ключове!

Управлявате , където и да сте
Когато някой дойде да полива вашите цветя, да вземе назаем книга или да
достави пакет, можете да отключите вратата, където и да сте. И да, ще се
заключи от само себе си, след като си тръгне.

Знайте кой е вкъщи
Не се притеснявайте - ще получите известие, когато детето ви се върне от
училище. Сигналите в реално време и историята ви дават пълен достъп до
потока от хора във вашия дом.

Отворете с гласова команда или смарт часовник
Не е нужно да бързате към вратата докато сте заети по време на готвене.
Кажете на Siri, Alexa или Google Assistant да отворят вратата за
посетителите, докато готвите. Можете също да докоснете приложението
на вашия смарт часовник.

Позволете на сервиза да работи за вас
Само веднъж или всеки вторник сутрин направете дома си достъпен за
почистване или поддръжка. Можете да споделяте достъп до дома си
еднократно, периодично или постоянно.

Отворено за посетители: умните ключалки
променят изцяло краткосрочното наемане на
имоти
Дайте достъп чрез приложение
Получена резервация? Предоставете на гостите си достъп до имота с едно
кликване в приложението.Приложението изпраща имейл с връзки за
регистрация.

Контролирайте времето за престой
Можете да настроите достъпа да бъде само във фиксиран период от
време: от настаняване до времето за напускане.

Вече не използвате ключове
Ключовете могат да бъдат загубени, откраднати, забравени или
дублирани. Те са проблем за посетителите и за вас. Преминете към
интелигентно заключване и никога не правете допълнителни копия ,
предавайте или събирайте електронни ключове с един клик.

Забравете срещите
Предаването и събирането на ключовете изисква график, който никой не иска – особено по
време на почивка. Оставете гостите си да пристигнат, когато пожелаят .

Отдаване под наем от разстояние
Където и да сте, можете да предоставите достъп на вашия администратор,
услуги за почистване или ремонт. Възможно е да управлявате вашият имот
(или много от тях), където и да се намирате.

Проверете състоянието
В приложението винаги можете да получите достъп до историята на
използване на интелигентните брави и нивото на батерията.

TEDEE умно заключване приложено в офис средата
Деактивирате електронните ключове
Вашите служители така или иначе използват смартфони. С интелигентните
брави това са отлични заместители на работните ключове и карти за
достъп.

Контролирайте прецизно
Можете да предоставите достъп до врата или цялата сграда, постоянна
или само от 9 до 5, от понеделник до петък. Винаги е налична и пълна
история на събитията.

Споделете административните права
Има три нива на достъп до интелигентно заключване: собственик, администратор и гост. По
този начин можете да предоставите достъп на вашия офис мениджър, IT поддръжка или
охрана.

