“Ubiqu qKey: gemakkelijk en veilig delen”
Het delen van auto’s kent vele vormen. Als particulier leen je
even de auto van een vriend. Of men huurt een auto voor een
weekendje weg. Zakelijk is vaak een autopool beschikbaar. Ook is
het regulier huren van een auto heel gewoon. Moderne vormen
zijn auto deel programma’s waarbij men lid wordt, een pasje
ontvangt en dan na reservering een van de auto’s die her en der
verspreid staan opgesteld kan worden meegenomen. De nieuwste
vorm van auto’s delen is peer2peer autodelen. Je kan nu je eigen
autodelen , of de auto die een andere heeft gedeeld tijdelijk
gebruiken.
Alle bovenstaande verschijningsvormen hebben één ding gemeen.
D gene die leent en degene die uitleent moeten eerste een keer
samen komen om de sleutel te overhandigen. Ook als de auto
wordt teruggebracht. Dit vereist afstemming en kost beide
partijen twee keer veel tijd.
Na het online checken waar de dichts bij zijnde beschikbare auto
is die voldoet aan de wensen bij een dienstverlener. En indien die
auto beschikbaar is, dan kan deze auto meteen worden
gereserveerd. Ubiqu maakt mogelijk dat deze auto dan ook
meteen kan worden meegenomen. De reservering (en eventuele
betaling) is namelijk voldoen om onderwater alles te regelen zodat
de auto direct geopend en gebruikt kan worden.

Gebruiksvriendelijk
Bekijk alle activiteit via het dashboard. Voeg gebruikers toe;
verwijder ze. Geen probleem.

Kostenbesparend
Goedkoper in het gebruik en het beheer. Tot 80% goedkoper dan
andere systemen.

On demand beveiliging / Pay-per-object
Geen grote investering: u betaalt voor wat u gebruikt. qKey biedt
hoogwaardige beveiliging voor een enkele deur, of voor duizend.

Hoe werkt qKey
Een organisatie krijgt een nieuwe sleutelcliënt. Ubiqu komt langs
en rust de deur van de client uit met de qKey, het kastje in het
stopcontact en de een elektronische cilinder. Dit neemt een half
uur in beslag.
De medewerker komt bij de deur of auto van de klant, en opent
de deur met zijn of haar mobiele telefoon. Er is een oplossing
zodat elke situatie met een mobiele telefoon kan worden
geopend, ook voor portiek en centrale deuren.

Ubiqu heeft een oplossing voor elke auto waardoor, indien met de
auto met Ubiqu uitgerust dient te worden slecht een afspraak
nodig is. Dan kan de auto met een uurtje inbouwen klaar zijn,
desgewenst bij de eigenaar thuis.
Alle auto’s zijn geschikt en alle mobiele telefoon worden
ondersteund. De business case voor het delen van auto’s is voor
degene die auto’s deelt zeer gunstig met een terugverdien tijd van
soms wel 3-6 maanden. Ook bied ubiqu een lease concept aan, de
business case is dan zelfs in de eerste maand positief.

Veilig en betrouwbaar
Nooit meer sleutels kwijt. Deel zonder zorgen dankzij
geavanceerde encryptie.. Te allen tijde is te achterhalen wie waar
naar binnen is geweest.

Bespaar tijd
(De)activeer gebruikers met een muisklik. Nieuwe gebruiker?
Nieuwe mobiele telefoon? Telefoonnummer invoeren, klaar!

Waar bestaat qKey uit
Ubiqu qKey bestaat uit 3 componenten:
Centraal systeem (online dashboard)
Elektrisch slot
Mobiele telefoon
Centraal systeem (online dashboard)
Als eigenaar of beheerder van het centrale systeem beheert u alle
apparaten waarmee toegang verkregen kan worden. Eerst maakt
u de mobiele apparaten in het systeem aan als gebruikers.
Vervolgens kunt u per gebruiker instellen waar en wanneer
toegang wordt verleend. De eigenaar van de mobiele telefoon kan
nu met zijn telefoon de deur openen.
Elektrisch slot
De toegangslezer communiceert met de mobiele telefoon en met
het centrale systeem. Als de eigenaar van de mobiele telefoon bij
deze deur naar binnen mag, wordt de deur geopend.
Mobiele telefoon
Elke mobiele telefoon, PDA, Blackberry of ander apparaat met
Bluetooth en datamogelijkheden kan in het centrale systeem
worden aangemeld. U kunt vervolgens ook nog instellen op welke
tijdstippen en dagen deze telefoon toegang moet krijgen tot welke
objecten en woningen.
Meer weten over Ubiqu qKey
Kijk voor meer informatie over de toepassingen en specificaties
van Ubiqu qKey op www.ubiqu.nl, of stuur een email naar
info@ubiqu.nl of bel 088-0220440.

