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Al je toegangen 
onder controle!



Smart Home Control 
EntraHOME



Bedien wereldwijd je toegang en apparaten
met EntraHOME op je smartphone



Makkelijk te installeren
Installeer de controller 
in je woning, bedrijf of 
appartement

Download en installeer 
de EntraHOME-app op je 
smartphone
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Eenvoudige bediening 
Door de gebruiksvriendelijke stap-voor-stap configuratie installeer je gemakkelijk EntraHOME. 
De gebruikersinterface van de EntraHOME-app op je smartphone is eenvoudig te bedienen 
en kiest automatisch de taal van de smartphone. Bij het openen van de EntraHOME-app zie je 
meteen de status van elke deur en kan je van eender waar ingrijpen.

Bedien met één aanraking

Voeg snel en eenvoudig 
EntraHOME controllers toe

Maak categorieën aan 
in overzichtelijke tabs

De status is meteen zichtbaar

Geef een naam 
naar keuze

Stel dagelijkse routines 
in met de schakelklok

EntraHOME installeer je 
in slechts 2 stappen

Installeer de EntraHOME-controller in je woning, 
bedrijf of appartement. 

Download en installeer de EntraHOME-app op je 
smartphone en klaar!
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Maak een nieuwe gebruiker aan.

Kies de optie codeklavier en geef een 
PIN-code op.

Kies het aantal keer dat deze PIN-code 
gebruikt mag worden.

Vermeld de PIN-code bij je online bestelling. 
De bezorger kan zo je aankopen veilig 
achterlaten.

Mis nooit een bezorging, zelfs 
wanneer je niet thuis bent!

Online shoppen is niet meer weg te denken uit ons 
dagelijkse leven. Maar wat als er niemand thuis is? 
Wordt je pakketje dan bezorgd bij de buren? Wat 
als die zelf ook niet thuis zijn? Moet je dan op stap 
om je zending op te halen?  Niet met EntraHOME! 

Dankzij de unieke combinatie tussen de 
EntraHOME-app en het Cifero codeklavier heb jij 
controle over je toegang! In de EntraHOME-app 
beheer je elke Cifero PIN-code en stel je tijdzones, 
datums en gebruikslimieten in. Wil je iemand 
toegang verlenen? Geef deze persoon een PIN-
code en controleer het gebruik op je smartphone.

In combinatie met ENTRYA Cifero 
Codeklavier



Gebruikersprofiel 
De EntraHOME-app beschikt over twee verschillende 
profielen: enerzijds de ‘beheerder’ en anderzijds de 
‘gebruiker’. 

De beheerder installeert de applicatie en koppelt 
alle toegangen en apparaten aan EntraHOME. 
De dagelijkse routines stelt hij in met de handige 
klokfunctie. De beheerder kan tot 100 gebruikers 
toevoegen, afhankelijk van het gekozen abonnement. 
Hiervoor nodigt de beheerder de gebruiker uit via 
de QR-code of e-mail.

De gebruiker kan na de QR-code te scannen ook 
commando’s geven in de EntraHOME-app waarvoor 
de beheerder hem heeft toegewezen. De gebruiker 
kan geen instellingen en routines van de beheerder 
wijzigen. 
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Voeg tot 100 gebruikers toe 
(afhankelijk van het gekozen abonnement)

Geheel instelbaar naar eigen wensen

Stel tijdzones in voor gebruikers

Alarmmelding instellen

Schakelklok

Beperk de toegang

Raadpleeg het logboek

Beheer het abonnement

Instellingen voor het Cifero codeklavier

Functies voor beheerder Commando’s voor beheerder 
en gebruiker(s)

Functies 
De EntraHOME-profielen ‘beheerder’ en ‘gebruiker’ verschillen op basis van hun functies.
De beheerder bepaalt de instellingen voor iedere gebruiker individueel. 

 
Garagedeur

Draaihek

Schuifhek

Deur

Slagboom

Parking

Verwarming

Alarm

Verlichting

Beheerdersomgeving Gebruikersomgeving



Time zone 6

Time zone 1

Time zone 2

Time zone 3

Time zone 4

Time zone 5 00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

11:45 - 15:15
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Voeg tot 100 gebruikers toe 
Met het abonnement EntraHOME PRO voeg je tot 100 gebruikers toe! Iedere gebruiker 
heeft toegang op basis van individueel toegekende rechten. Hierdoor behoud je als 
beheerder steeds de volledige controle over de verleende toegang en de verschillende 
EntraHOME controllers.



Smart Home Control 
EntraHOME

Airbnb Hotel /  
Bed & Breakfast

Tal van toepassingen 
EntraHOME biedt interessante mogelijkheden voor verschillende toepassingen. Of je nu 
een kinderdagverblijf, kantoor of camping runt, via EntraHOME heb je op elk moment de 
volledige controle over iedere toegang.

Gezins-
woning

Kinderdag-
verblijf

Apparte- 
ment

Vakantie- 
woning

Parkeer- 
terrein

Industrie
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Garage

Door

Hall

SCHAKEL HET ALARM AAN/UIT

BEDIEN DE VERLICHTING

Hoe werkt het? Simpel! 

Installeer de EntraHOME-app op je smartphone. Voeg als 
beheerder eenvoudig personen toe die jij toegang wilt 
verlenen. EntraHOME maakt voor elke nieuwe gebruiker een 
unieke QR-code aan. De beheerder nodigt nieuwe gebruikers 
uit via deze QR-code of e-mail. 

Geen zorgen! Door de gebruiksvriendelijke stap-voor-stap 
configuratie installeert iedereen gemakkelijk deze EntraHOME-
app. Na deze installatie van de EntraHOME-app kan de 
gebruiker ook commando’s geven waarvoor de beheerder 
hem heeft toegewezen. 

OPEN EN SLUIT ELKE TOEGANG

Ben je op vakantie en wil je je poetshulp inschakelen? Met 
EntraHOME kan dat! De EntraHOME-app verleent toegang 
aan personen op specifieke dagen en binnen aangegeven 
tijdzones. Elk tijdstip van aankomen en vertrekken verschijnt 
in het overzichtelijk logboek. Ben je niet zeker of je 
garagedeur gesloten is? Ook dat zie je in een oogopslag  in 
de gebruiksvriendelijke EntraHOME-app.

Wil je de verwarming in je woning 
al activeren terwijl je onderweg 
bent? Ook dat is mogelijk! 
Met EntraHOME schakel je de 
verwarming in wanneer je naar 
huis vertrekt. Zo geniet je van 
een warme thuiskomst! Ook je 
vakantiewoning aan zee of in de 
Ardennen kan je op voorhand al 
aangenaam verwarmen.

Gezinswoning



Appartement
Open de juiste deuren enkel voor bevoegde mensen, en 
hou ze gesloten voor anderen. Hoe? Met EntraHOME! 
Kies zelf wie je toegang verleent of weigert met de 
EntraHOME-app op je smartphone.

Sleutels zijn gemakkelijk dupliceerbaar en je bent 
nooit zeker dat er geen duplicaat is. Bovendien kan je 
met gewone sleutels onmogelijk gericht bepalen wie 
welke deur wel of niet mag openen. Met EntraHOME 
ontzeg je heel eenvoudig de toegang via deuren 
tussen verschillende gemeenschappelijke zones zoals 
een kelder, de garage en de traphal. Op deze manier 
ontzeg je de toegang vanuit de garage/kelder tot de 
appartementen voor onbevoegden. Met de meldingen 
ben je altijd gerust en vermijd je dat ingangen open 
blijven staan. 

EntraHOME houdt een volledige historiek bij van wie 
welke deur heeft geopend. Jij beheert altijd de toegang 
en kunt meteen ingrijpen bij misbruik. 

EntraHOME biedt de mogelijkheid om het aantal 
gebruikers verder uit te breiden en vervolgens naar 
eigen wens te programmeren. Dit maakt van EntraHOME 
een bijzonder flexibele en veilige Smart Home Control!



VOEG TOT 100 GEBRUIKERS TOE

BEPERK TOEGANG OP AANGEGEVEN DAGEN EN UREN

OPEN DEUREN AUTOMATISCH OP ELK AANGEGEVEN UUR

De EntraHOME-app bevat alles wat je nodig 
hebt om je bedrijf van een uitstekende 
toegangscontrole te voorzien. Jij controleert 
wereldwijd wie jouw bedrijf in- en uitgaat.

Binnen je bedrijf kan je bepaalde ruimtes, 
afdelingen of etages toegankelijk maken 
of afsluiten voor bepaalde groepen of 
werknemers. 

EntraHOME kan je toepassen op iedere 
deur en toegang en vervolgens op elke 
werknemer nauwkeurig afstemmen. Zo maak 
je de directieparking enkel toegankelijk voor 
personen die daartoe bevoegd zijn. 

Vanaf iedere locatie wereldwijd raadpleeg je 
snel het overzichtelijk logboek of blokkeer/
deblokkeer je gebruikers. 

Bedrijf & industrie
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Door
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VOEG TOT 100 GEBRUIKERS TOE

BEPERK TOEGANG OP AANGEGEVEN DAGEN EN UREN

OPEN DEUREN AUTOMATISCH OP ELK AANGEGEVEN UUR

Beheer je een bedrijfsparking uitsluitend voor je werknemers? Of bezit je 
een parking op grond van mede-eigendom en wil je enkel toegang verlenen 
aan de bewoners?

Met EntraHOME belet je dat wildvreemden of onbevoegden parkeren op je 
parking. Jij bepaalt wie op je parking mag parkeren. Ontvang meldingen op 
je smartphone van iedere parkeerder en weet zo precies hoelang de wagen 
op je parking staat.

Ook voor je handelszaak is een parking vandaag essentieel. Geef een 
toegangscode na elke aankoop in je zaak waarmee de klant je parking kan 
verlaten.

Privéparking 



EntraHOME biedt eenvoudige en flexibele 
toegangscontrole voor beheerders van 
vakantieparken aan. Wat is immers de 
waarde van een slot als sleutels of badges 
rondslingeren en zo voor ongewenste 
bezoekers voor het grijpen liggen? Met 
EntraHOME sluit je misbruik volledig uit en 
heb je altijd en overal controle over elke 
periodieke toegang. 

De gebruikersinterface van de EntraHOME-
app is eenvoudig te bedienen en stelt je in 
staat om vanaf je smartphone meerdere 
vakantieparken op afstand te beheren. Ook 
binnen het vakantiepark kan je bepaalde 
faciliteiten toegankelijk maken of afsluiten 
voor bepaalde gasten. EntraHOME houdt 
zelf een logboek bij dat alles overzichtelijk 
vastlegt.

EntraHOME is het neusje van de zalm als 
het om toegangscontrole gaat!

Toerisme



EntraHOME
Smart Home Control
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EntraHOME kit 
met Cifero Codeklavier



www.entrya.com

Smart Home Control 
EntraHOME

Beschikbaar op:

Download de app 
en volg de instructies in de app. 
 


