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CHYTRÝ TELEFON JE KLÍČ

DOM a Tapkey Vám nabízí to nejlepší 

z obou těchto světů. Široká nabídka 

digitálních uzamykacích zařízení Vám 

umožňuje řešit prakticky jakoukoliv 

situaci.

Nabízíme široký sortiment digitálních

cylindrických vložek, klik, visacích zámků 

a čteček na stěnu k aktivaci poplachu 

nebo otevření dveří či garážových vrat. 

Věříme tomu, že každá osoba a každá

věc, která má hodnotu, má být zabez-

pečena bez jakéhokoli kompromisu. 

Proto jsou všechny produkty DOM 

zajištěny použitím velmi silných šifrování.

Navíc vysoce kvalitní mechanický 

hardware v kombinaci s inovativními

elektronickými součástkami je důkazem 

spolehlivosti a dlouhé životnosti.

Stejně jako tato digitální zařízení je i

aplikace Tapkey také snadno použitelná.

Ta aktivuje DOM Tapkey prostřednictvím

NFC (Near Field Communication chytrého

telefonu. Hlavní uživatel může udělit

oprávnění ostatním uživatelům, bezpečně

a zabezbezpečně prostřednictvím vysoce 

chráněného účtu Tapkey ID nebo Google 

ID.

APLIKACE TAPKEY POSKYTUJE SNADNÝ 

MOBILNÍ PŘÍSTUP.

Můžete si vytvořit svůj vlastní digitální

uzamykací systém během několika

minut. Jsou to tři jednoduché kroky:

stáhněte aplikaci  Tapkey prostřednictvím 

Google Play nebo Apple store, aktivujte 

svůj účet, spárujte svůj telefon k vložce 

Tapkey ve dveřích, a je to. V pouhých pár 

krocích můžete povolit nebo omezit

oprávnění uživatelů otevírat dveře

s digitální cylindrickou  vložkou DOM

Tapkey chytrým telefonem nebo identi-

fikačním čipem.

DOM Tapkey
Chytrý telefon je klíč



Jak použít

(není potřeba další registrace)
n Přístupové čipy DOM naprogramujete

pomocí Vašeho chytrého telefonu
n DOM Tapkey zařízení jsou samostatná

stand-alone zařízení; nejsou potřeba 

další jiné komponenty v blízkosti dveří

nebo v nich
n Možnost použití identifikačních čipů

DOM
n Snadné vytvoření nového Google účtu
n Vysoce zabezpečená komunikace

použitím end-to-end encryption

n Otevřený systém: použijte aplikaci,

Váš telefon a identifikační čip pro 

jiné uzamykací zařízení jiného 

výrobce
n Otevřená platforma: použijte

stejný telefon, identifikační čip a 

aplikaci pro odemknutí Vašeho 

bytu, kanceláře, poštovní schránky, 

auta (car sharing), hotelového 

pokoje, parkovacího místa a 

aktivujte Váš zabezpečovací systém

Kompletní systém

n Správa oprávnění přístupů pomocí

aplikace v telefonu
n Tři licence na jednoho uživatele

pro používání chytrých telefonů 

zdarma: licence se dají ve Vašem 

systému kombinovat - např. 2 

uživatelské licence na jednom 

zařízení Tapkey a 4 uživatelské 

licence na zařízení druhém
n Možnost otevření bez internetového

připojení
n Můžete použít Váš účet Google

PROGRAMOVÁNÍ

Bezdrátově skrze cloud
(internetové připojení 3G / 4G / LTE, WiFi)

Identifikační 
čip

NFC

POUŽÍVÁNÍ

Tapkey aplikace

Tapkey identifikační 
čip



DOM Tapkey
SNADNÝ MOBILNÍ PŘÍSTUP

NFC
Near Field Communication

Řešení mobilního přístupu DOM Tapkey 

umožňuje nejen rychlé přidělování práv, 

ale také umožňuje použití práv “offline”. 

Udělená přístupová práva jsou uložena

v chytrém telefonu sedm dní bez inter-

netového připojení.  Přístupová práva

mohou být také rychle zrušena sma-

záním identifikačního čipu nebo ID účtu 

Použití NFC technologie a krátké 

vzdálenosti při komunikaci mezi identi-

fikačním médiem a uzamykacím zařízení 

zaručuje, že nikdo nemůže Vás systém

napadnout. NFC s nízkou spotřebou 

energie z baterie v kombinaci s kvalitním 

uzamykacím zařízením DOM navíc nabízí 

pohodlné dlouhodobé používání.

uživatele chytrého telefonu v aplikaci 

Tapkey. Chytrý telefon, kterému byla 

přístupová práva odebrána, obdrží

tuto informaci skrze internetové připoj-

ení během několika vteřin. Pro jistotu, 

můžete informaci o blokovaných ID 

účtech chytrých telefonů a identifi-

kačních čipech přenést do uzamykacího 

zařízení přímo skrze Váš chytrý telefon.

DOM identifikační čip
Programovatelný identifikační klíč

Je to vynikající volba pro uživatele, kteří 

více preferují tradiční způsob přístupu. 

Programování identifikačních čipů DOM

Tapkey pomocí chytrého mobilu je

otázka vteřin. Tapkey je otevřená plat-

forma a proto můžete  použít stejnou 

Snadný mobilní přístup DOM Tapkey 

není řešení přístupu jen pro chytré 

telefony s NFC technologií. Dodatečně 

můžete použít identifikační čip DOM 

Tapkey, který je jednoduše připnutý 

k Vaší klíčence a nepotřebuje baterii.  

aplikaci, chytrý telefon a  identifikační 

čip DOM Tapkey pro ostatní Tapkey

aplikace jako otevření Vašeho sdíleného 

auta, parkovacího místa, hotelového 

pokoje nebo poštovní schránky.  

Přednosti NFC

n Nízká spotřeba energie díky RFID
n Větší zabezpečení díky technologii blízkého kontaktu
n Rychlé čtení
n Vysoký šifrovací standard pro nejlepší zabezpečení
n Zobrazení autorizací přístupů na chytrém telefonu



Přednosti aplikace

n Virtuální, inteligentní, digitální klíčenka
n Snadné bezpečné stažení
n Použití vysoce zabezpečeného

Google ID
n “Mobilní oprávnění přístupu ztrácí

platnost 

po určitém období bez aktualizace”
n Vysoká úroveň zabezpečení Vašich

online dat na jednom z nejmo-

dernějších serverů umístěného v EU
n Zobrazení posledních tří událostí
n Pokud bude Vaše zařízení poškozeno

nebo ukradeno, jednoduše deaktivujte 

zařízení nebo Váš ID účet

Tapkey aplikace
Nastavte přístupová práva
s omezenou časovou platností

TAPKEY RODINA & PŘÁTELÉ

Odemknutí je vždy zdarma. Nastavení 

oprávnění pro odemknutí uživatelům 

chytrých telefonů. Nastavení oprávnění 

identifikačních čipů skrze NFC Vašeho

chytrého telefonu. Zobrazení tří posled-

ních událostí přístupu. Firmware upgrade 

uzamykacích zařízení přímo přes chytrý 

telefon.

SMART BUSINESS

Stejné vlastnosti jako rodina a přátelé. 

Plné zobrazení událostí přístupu. Více 

administrátorů. Licence pro profe-

sionální používání aplikace Tapkey 

na jiných platformách jako je Airbnb.

Aplikace
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DOM Tapkey
Začněne svůj nový jednoduchý a flexibilní život s DOM Tapkey
Snadný mobilní přístup pro všechny Vaše bezpečnostní potřeby

vložka)
n Řešení pro únikové a panikové dveře

(DIN EN 179 a 1125)
n Vysoká kvalita
n Široký sortiment digitálního hardwaru,

řešení pro téměř každé dveře
n Dvanáct různých typů cylindrických

 vložek (pro různé typy dveří)
n Dlouhá životnost baterie

n Snadná výměna baterie
n K dispozici také švýcarský kulatý profil

22 mm a skandinávský kulatý a oválný 

profil, digitální kliky s variantami 

pro interiér a exteriér, digitální visací 

zámky

DOM digitální cylindrická vložka, klika a čtečka:

n “Naše digitální cylindrické vložky

a kliky jsou proslulé nejen kvalitou 

materiálů, ale také vysokou úrovní 

bezpečnosti”
n “DOM Tapkey digitální cylindrická

vložka v Euro provedení má vždy 

VdS BZ+, SKG ***, IP 65 a T90”
n Řešení pro požární dveře T30 (digitální 

klika) až T90 (digitalní cylindrická 

DOM Tapkey Pro 
digitální cylindrická vložka

DOM Tapkey Access Manager
nástěnná čtečka

DOM Tapkey Guardian 
digitální klika

DOM Tapkey Pro digital double 
oboustranná digitální 

cylindrická vložka

DOM Tapkey Padlock
digitální visací zámek

Rodinný dům Garáž Firma Dovolená Brána



“Stejně jako používám Facebook, 

odesílám e-maily a spravuji svůj 

bankovní účet, nyní používám své 

mobilní zařízení také k otevření 

mého domu přes aplikaci Tapkey.”
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Váš odborný bezpečnostní poradce:

ZELENÁ PRO VĚTŠÍ POHODLÍ A BEZPEČNOST

Otevřete dveře novému rozměru pohodlí a bezpečí. DOM produkty Vás provedou 
přístupovým řešením.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo máte zájem objednat produkty DOM, neváhejte 
nás kontaktovat. Naše kontaktní informace naleznete na www.dom-czech.cz


