INTERCOM
ZONDER KABELGEDOE?
SIMPEL!

INTRATONE OP AFSTAND DE BESTE

INTRATONE.NL

ALLES ONDER CONTROLE,
ALLES BIJ DE HAND.
Met het Intercom systeem van Intratone regelt u de
toegang tot uw gebouwen op afstand. Het voldoet
aan de maatstaven van vandaag en van morgen
We bieden een duurzame oplossing die u en de bewonners van uw
gebouwen de controle in handen geeft - draadloos (met een SIMkaart)
en zonder ingrijpende verbouwingen. Onze systemen zijn makkelijk te
installeren en te gebruiken. Zo controleert u moeiteloos en van afstand
de toegang tot uw eigendommen en bespaart u tijd en geld.
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SIM met onbeperkte communicatie en updates in realtime
Binnen 1 dag gebruiksklaar
1000 appartementen
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ZOVEEL MEER DAN EEN INTERCOM:
EEN INNOVATIEVE TECHNOLOGIE
Kwalitatief
en duurzaam

Totale gemoedsrust
Slimme toegangscontrole die u,
uw gebouwen en de bewoners
beschermt.

Controle vanop afstand
Minimaal onderhoud
Onze systemen werken met
de MIFARE-technologie.
Het is daarom niet nodig
bestaande badges te vervangen.
Bovendien neemt ons draadloos
systeem zonder binnenposten
de veel voorkomende
onderhoudskosten weg.

Het beveiligde online platform
toont u elke actieve badge van
een gebouw, en kan makkelijk een
verloren badge vervangen en een
nieuwe activeren.

Onze systemen zijn nauwkeurig
afgewerkt en hufter proof.
U bent dus beschermd tegen
incidenten of vandalisme.

Snelle installatie
Onze systemen zijn makkelijk te
installeren in elk gebouw: meestal
gebruiksklaar in minder dan 4 uur.

Zonder kabels, zonder gedoe
Omdat we geen binnenpost meer hebben,
zijn onze toegangssystemen voordelig om
aan te leggen en kan elk gebouw ermee
worden uitgerust.
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UNIEK COMFORT EN VEILIGHEID
VOOR ALLE BEWONERS.
DA’S ZEKER!
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MAKKELIJK
EN INTUÏTIEF!
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Installeer de gratis software
‘My Intercom-Intratone’
(beschikbaar voor Windows 7,
8 of 10) of download de app:

IK DOWNLOAD
DE GRATIS APP
In een paar clicks, is de
‘My Intercom-Intratone’ app
geïnstalleerd.

IK HEB OOK
TOEGANG VIA
MIJN VASTE LI
Zonder enige installatie.

IJN

De gratis app of software biedt bewoners via hun vaste lijn,
smartphone, tablet of computer toegang tot een modern intercomsysteem.
Het beantwoordt perfect aan hun huidige noden en past zich makkelijk
aan. Bewoners zijn zeker van een veilig systeem en ongeëvenaard comfort.
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EEN BEZOEKER
BELT AAN
Met mijn (mobiele of vaste)
telefoon of tablet, ongeacht
of ik thuis ben of niet.
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IK ZIE WIE
HET IS EN
ANTWOORD

IK OPEN
DE DEUR
(OF NIET!)

Ik zie de bezoeker en praat met
hem/haar, of ik nu thuis ben of
elders. Via de vaste lijn, hoor ik
hem/haar enkel.

Met een eenvoudige druk op
‘open’ of * geef ik toegang
tot het gebouw.

* Voor het gebruik van videogesprekken is een Intratone servicecontract met video-optie nodig en een compatibele smartphone of tablet.
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EEN ONLINE
PLATFORM,
OP AFSTAND
IN REAL-TIME
DA’S ZEKER!
Via ons gratis en veilig online
platform beheert u alles, zonder u
te verplaatsen en in real-time.
U controleert ook alle toegangen van één
of meerdere gebouwen: garagepoorten, hoofdingang,
video-intercom … Dat alles waar en wanneer u wil.
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Het platform is heel gebruiksvriendelijk en vereist geen
technische kennis. Bovendien kan u meerdere accounts
aanmaken en de controle verdelen.

VOORDELEN VOOR
DE GEBOUWBEHEERDER
 Eenvoudige en veilige controle vanop
afstand dankzij 1 simkaart.
 Gebruik is gratis en onbeperkt.
 De klok rond veilige toegang tot uw gebouwen.
 Databescherming.

Maak een account aan en ervaar het systeem
via www.intratone.info
Of download gratis de ‘INTRATONE PRO’ app
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1

ACCOUNT
AANMAKEN,
WIJZIGEN OF
OPZEGGEN

2

COMMUNICEREN
MET ALLE
BEWONERS

3

TOEGANGEN
CONTROLEREN
EN BEWAKEN
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DE KEUZE IS SNEL GEMAAKT:
BETAAL MINDER,
KRIJG MEER VOOR UW GELD.
Zonder boren, zonder kabels, gebruiksklaar met slechts
1 simkaart, toestellen en abonnementen voor ieders wens
en budget, tijdswinst door de bediening vanop afstand …
de keuze snel gemaakt. De oplossingen van Intratone zijn zeer
voordelig, zowel qua installatie als in gebruik.
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VOORDELEN VOOR
DE BEWONERS
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 Werkzaamheden in de woning zijn niet nodig.
Bewoners worden dus niet gestoord.
 De mogelijkheid om van overal de
intercom te beantwoorden.
 Verhoogde veiligheid:
bewoners zien bezoekers eerst op video.
 Geen binnenpost in de woning.
 Gebruik via smartphone, tablet of vaste telefoon.
 Indien een bewoner niet opneemt, wordt de
oproep doorgeschakeld naar een huisgenoot.

TOT

10X

GOEDKO
DAN STAN PER
DA
INTERCO ARD
MS

DE INTRATONE-OPLOSSING:
Intratone regelt alles voor u: van het materiaal (videofoon, simkaart …)
tot de implementatie (eigen netwerk van erkende installateurs, activatie van
het platform …). U hoeft enkel een intercom of videofoon te selecteren en
te kiezen tussen voorafbetaling of een maandelijks abonnement.
 Toegang tot en gebruik van het online platform.
 Gebruik van de apps.
 Onbeperkte updates van de toestellen.
 Technische ondersteuning via telefoon.
 Audioverbinding tussen intercom en bewoner.

KLASSIEK

XL
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Minimale duur

—

—

5 jaar

Bediening op afstand







Audio verbinding







Video







Intratone dienstverlening







Garantie op het materiaal

3 jaar

10 jaar

3 jaar

Info display meegeleverd

—



—

 inbegrepen   — niet-inbegrepen    optioneel
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EEN INNOVERENDE KEUZE

INTRATONE. OP AFSTAND DE BESTE

Intratone biedt een ruim en geoptimaliseerd gamma intercoms
aan, ontwikkeld voor ieders wens en gebruik: van eenvoudige
toegangscontrole, tot systemen voor mensen met een
functiebeperking en oplossingen om vanop afstand een koerier of
anderen binnen te laten. Een greep uit ons assortiment:

INTRACODE
Volledige en toegankelijk
video-intercom

V4
Video-intercom met
handsfree proximity-lezer

Deze video-intercom biedt een
hele hoop voordelen, voor de
prijs van een codeklavier!

De vierde generatie
van deze intercom is uitgerust
met een handsfree proximitylezer: een aangepaste badge
opent de deur vanop 1 meter
afstand. Hij is bovendien
beschermd tegen vandalisme.

RENO
Video-intercom speciaal
voor renovaties

DINA
Video-intercom met
digitale naamplaatjes

Beschikbaar in 3 kleuren, past
bij iedere bouwstijl. Rust bij
renovatie de woning uit met de
moderne voordelen van Intratone.

Deze intercom brengt klassieke
systemen en moderne technologie
samen: hij is uitgerust met aparte
toetsen en naamplaatjes voor
iedere woning, een ingebouwde
camera met groothoeklens, een
handsfree proximity-lezer en
anti-vandalisme bescherming.

ONTDEK AL ONZE INTERCOMS,
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PROXIMITY-LEZERS

AFSTANDSBEDIENINGEN

Vervang uw sloten door onze vierkante
proximity-lezer met anti-vandalisme
bescherming. U kan de toegang tot
het gebouw vanop afstand controleren,
tijdsvensters programmeren, meldingen
instellen etc.

Controleer vanop afstand en in realtime de toegang tot parkeergarages.
Met deze slimme, mobiele technologie stelt
u snel nieuwe accessoires in, verwijdert of
wijzigt ze. Zo kan een afstandsbediening
ook als toegangsbadge dienen.

SLEUTELKLUIS
Berg uw sleutels op in alle veiligheid
met ons gamma robuuste sleutelkluizen
en -kasten. Ze zijn makkelijk te
installeren en goed voor 3 tot
200 sleutels. Zoals al onze systemen kan
u de sleutelkluizen op afstand bedienen
via het online, beveiligd platform.

INFO
DISPLAY

SEESEEBOX
Deze online bewakingscamera is op 1-2-3
geïnstalleerd, zonder bekabeling. De camera
is speciaal ontwikkeld voor entree hallen en
legt in 4 zones 360° vast. De beelden worden
onmiddellijk op het online platform opgeslagen.
Kortom, veiligheid en voor een minimale kost!

Een info display is een eenvoudige,
persoonlijke en efficiënte manier om
boodschappen kenbaar te maken in uw
gebouw. Het biedt talloze voordelen:
snelle verspreiding van nieuws naar
alle bewoners, zonder verplaatsing en
zonder papier. Voor uw bewoners is dit
dé manier om altijd en onmiddellijk
op de hoogte te zijn van nuttige
informatie. De display is ook een
toegevoegde waarde voor hun vastgoed.

HUN KENMERKEN EN DE VERSCHILLENDE KLEUREN OP INTRATONE.NL
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WAAROM AL MEER DAN
1,2 MILJOEN REFERENTIES IN EUROPA
INTRATONE GEBRUIKEN
Intratone is een merk van Cogelec, een Franse fabrikant van intercoms en toegangssystemen die al
20 jaar steeds innovatievere oplossingen ontwikkelt en installeert. In Frankrijk zijn we marktleider
voor toegangssystemen met bediening op afstand. Sinds enkele jaren zijn we ook in de Benelux actief.
Onze expertise en kwaliteit? Daar zijn onze klanten de beste getuigen van.

“Wanneer bijvoorbeeld een
loodgieter in een van onze
145 appartementen moet zijn,
geven we hem toegang via het
online platform. We moeten
zelfs niet aanwezig zijn.”
Bart,
Projectleider
sociale huisvesting

“Het Intratone
bedieningssysteem op
afstand heeft ons veel geld
en tijd bespaard. En de
bewoners zijn over de hele
lijn positief!”
Thierry,
Werfleider

EEN DEMONSTRATIE?
CONTACTEER ONS VIA +31 (0)20 788 3401
OF INFO@INTRATONE.NL

INTRATONE OP AFSTAND DE BESTE
INTRATONE.NL

