
IVANA Easy
motorcilinder 1x

IVANA Easy
deurcontroller 1x

IVANA Easy
communicatiemodule 1x

IVANA Easy
afstandsbediening 1x

Ivana Easy is verkrijgbaar bij de volgende IVANA bedrijven:

IVANA Easy
grote knop 1x
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IVANA Easy registratiekaart 
digitale sleutel 5x
inclusief 3 maanden gratis 
beheer

IVANA Easy
sloteigenaar
Licentie 5 jaar

IVANA Easy
5 extra digi sleutels

IVANA Easy
gebouwbeheer
Licentie 5 jaar

IVANA Easy
organisatiebeheer
Licentie 5 jaar
100 medewerkers

IVANA Easy
traditionele 
sleutel 3x

IVANA Easy
oplegslot 1x

IVANA Easy componenten en opties

De voordelen van IVANA Easy

Ivana Easy is eenvoudig en snel te monteren en te beheren middels internet. 
Dus geen zorgen meer over kwijtgeraakte of vergeten sleutels en eenvoudig 
inzicht in wie er toegang heeft verkregen.

Voor de montage van Ivana Easy is geen aanpassing van de deur of deur- 
kozijn nodig. De Ivana Easy motorcilinder kan de bestaande europrofiel
cilinder vervangen. 

Eenvoudig werkend op batterijen: alleen 6 standaard AA-penlite batterijen 
zijn voldoende. 

De Ivana Easy motorcilinder is geheel SKG***® goedgekeurd, met aan de 
buitenzijde een SKG***® cilinder, welke voorzien is van een boor- en uit-
trekbelemmering. Dit betekent dat de Ivana Easy motorcilinder voldoet 
aan de hoogste in Nederland gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen. 

Ivana Easy is eenvoudig te bedienen met een gratis app op uw smartphone 
op basis van Bluetooth, maar ook met normale mechanische sleutels. 
Optioneel is een afstandsbediening leverbaar.

Met een eenvoudig te beheren cloudbased beheerprogramma bestaat de 
mogelijkheid om te bepalen wie er toegang heeft. Dit betekent dat iemand 
hiermee simpel en snel met gebruik van de gratis app op de smartphone 
toegang krijgt tot de woning. Indien gewenst kan ook direct de toegang 
worden ingetrokken of de toegangsgeschiedenis worden ingezien. 

Ivana Easy heeft een doordacht design zonder lampjes of knopjes die onno-
dig aandacht trekken. Ivana Easy heeft de mogelijkheid om een akoestisch 
signaal te geven bij het openen en/of sluiten van de deur.

Wilt u meer weten? Neem dan vandaag nog contact met ons op!

IVANA Easy: veilig, gemakkelijk, 
snel en vooral probleemloos 
toegangsbeheer!

De oplossing voor de meest voorkomende situaties:

langer thuiswonen

woongenot

thuiszorg

Veilig en gemakkelijk uw woning aanpassen? Dat is easy!



Met IVANA Easy krijgt u het in al deze situaties voor elkaar! Dat is easy!

Langer thuiswonen is de toekomst.
Hoe past u uw woning aan 
om dit ook werkelijk mogelijk te maken?

Hoe regelt u de toegang tot uw woning wanneer u wat minder valide bent     
geworden of als het allemaal wat moeizamer gaat om familie, vrienden,  
mantelzorg of hulpverlener toegang te geven tot uw woning? Op een 
gemakkelijke, maar ook veilige manier.

Nog steeds zo’n onhandige standaard sleutel?
Dat moet toch anders kunnen?

Gedoe met sleutels vind je niks?
Liever een handige, snelle app 
voor gemakkelijke en veilige toegang 
tot je woning?

Hoe krijgen uw thuiszorgmedewerkers 
probleemloos toegang tot een zorgwoning? 
Snel, geregistreerd, zonder sleutel, 
met smartphone!

Het aantal mensen, dat zorg thuis ontvangt blijft gestaag groeien. Hierdoor  
neemt de omvang van het sleutelprobleem in de zorg eveneens toe. 
Hoog tijd dus, voor een betere oplossing!

Ivana Easy:   •  Eenvoudig te monteren in bestaande toepassingen  •  Geen gedoe met elektra: standaard AA-batterijen zijn voldoende •  SKG*** - voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen

Langer veilig en gemakkelijk thuis wonen, dat is easy!

De digitale toegangsapp voor je woning, dat is easy!

Snel en zonder problemen toegang tot een zorgwoning, dat is easy!

< 5 minuten!

< 5 minuten!
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op bestaande deur 
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