Ap
p
www.iseo.com
Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
iseo@iseo.com

FRANCE
Iseo France s.a.s.
iseo-france.eu
SPAIN
Cerraduras Iseo Ibérica S.L.
iseoiberica.es
ASIA
Iseo Asia Pacific SDN BHD
iseoasia.com
Iseo Beijing
iseoasia.com
UNITED ARAB EMIRATES
Iseo Middle East F.Z.E.
iseome.com
SOUTH AFRICA
Iseo South Africa (Pty) LTD
iseo.co.za

MIFARE is a NXP Semiconductors-owned trademark. iOS is a mobile operating system developed by Apple Inc. iPhone is a line of smartphones
designed and marketed by Apple Inc. Android is a mobile operating system developed by Google Inc. Windows Phone is a mobile operating
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HET BEHEREN VAN DE
GEBRUIKERS LIJST

Argo

ARGO App
DE NIEUWSTE
ONTWIKKELING OP
HET GEBIED VAN
TOEGANGSCONTROLE

ISEO Zero1
toegangscontrole-apparatuur uit de
Smart-serie, zijn ontworpen om te
werken met Argo, de nieuwe
applicatie geschikt voor elke
smartphone, zelfs iPhone.

OPEN MET iPhone
Dankzij de Bluetooth Smart-technologie, kunnen ook iPhone-gebruikers
nu een deur openen die is voorzien
van een toegangscontrole-apparaat uit
de Smart-serie, zonder extra hardware
plug-in voor de iPhone. Met de gratis
Argo App kan elke Bluetooth Smart
Ready telefoon (iOS, Android,
Windows Phone) de deur openen.

OPEN OP AFSTAND
De Bluetooth Smart-technologie
maakt het mogelijk de deur op
afstand te ontgrendelen tot op een
afstand van 10 meter. Gebruik je
telefoon als afstandsbediening om
uw deur te openen.
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Beheerders kunnen met de
ARGO App op een intuitive
manier de gebruikersrechten
van de deuren beheren, zonder extra software of internet
verbinding. Tot 300 gebruikers kunnen worden toegevoegd, verwijderd en bewerkt
voor extra functionaliteiten.
De lijst met gebruikers kan
worden overgedragen van
deur tot deur.

Argo
GRATIS
SOFTWARE
UPGRADE

OPHALEN
EVENEMENTEN
LOGBOEKEN
Beheerders kunnen de laatste
1000 gebeurtenissen van elke
deur uitlezen en een rapport
hiervan via e-mail versturen.

OPEN MET TAGS,
CARDS EN
SMARTPHONE
Met de elektronische
controlesystemen uit de
Smart-serie, kunt u ISEO
kaarten, MIFARE kaarten en
tags als deursleutels
gebruiken, alsmede ook elke
NFC en Bluetooth Smart
Ready smartphone.

Gratis software-updates voor
alle toegangscontrole apparaten uit de Smart serie verzekert u van de beste prestaties
van uw deur.
Wanneer er een update beschikbaar is voor uw toegangscontrole-apparaat zal uw smartphone u waarschuwen.
De nieuwe software wordt automatisch via uw telefoon op
het apparaat geïnstalleerd.
Zo kunt u altijd genieten van
nieuwe functies van het systeem en beschermt u uw investering in Iseo Zero1 producten.
Het assortiment compatibel
met de Argo App (elektronische
cilinders en handels, elektromechanische sloten, lezers,
etc.) zal groeien, blijf geinformeerd via iseozero1.com.

