
Een toegangscontrolesysteem kan voor 

één of meerdere gebouwen worden 

ingezet en uit diverse elementen 

bestaan: van toegangsdeuren en toe-

gangscontrolepoorten tot hekwerken 

of slagbomen. Een intercomverbinding, 

gebruikerspas, smartkey, vingerscan of 

irissan vervangt de ouderwetse sleutel 

en bevoegdheden kunnen op individu-

eel niveau vastgelegd worden. 

Het wijzigen of op afstand blokkeren 

van toegangsmogelijkheden worden 

eenvoudige online handelingen. 

Synorga adviseert u deskundig over de 

oplossing die aansluit bij uw wensen.

Als expert installeren wij onze toe-

gangscontrolesystemen niet alleen 

in kantoren, bedrijfsgebouwen en 

wooncomplexen. Ook voor bijvoor-

beeld zorginstellingen of kinder-

opvangorganisaties heeft Synorga 

passende oplossingen. Onze brede 

ervaring en deskundig advies bieden 

u het systeem waarmee u zeker weet, 

dat alle aanwezigen zich daar bevinden 

waar ze mogen zijn. Vanzelfsprekend 

behoort onze 24-uurs storingdienst en 

een periodiek onderhoudscontract tot 

het servicepakket.

Naast het beheren van toegang 

voor medewerkers, bezoekers en 

leveranciers, biedt het systeem de 

mogelijkheid om aan- en afwezigheid 

te registreren. Daarnaast kan stroom-

verbruik gereguleerd worden: een 

smartkey wordt geprogrammeerd om 

bijvoorbeeld verlichting of apparatuur 

te (de)activeren wanneer een individu 

een ruimte betreedt of verlaat. 

En beschikt u over een alarmsysteem?  

Dan biedt een koppeling aan het toe-

gangscontrolesysteem u bij calamitei-

ten direct zicht op wie zich nog in het 

gebouw bevinden. 

Wilt u meer weten? www.synorga.nl/toegangscontrole of bel: 088 - SYNORGA (088 - 796 67 42)
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Als ondernemer wilt u het risico op ongenode gasten, diefstal, of het onterecht toe-eigenen van vertrouwelijke 

gegevens minimaliseren. Ongewenste bezoekers zijn dus niet welkom. Een oplossing is het reguleren 

van toegang tot uw gebouw, bedrijfsterrein en/of parking. Als gespecialiseerd beveiligingsbedrijf levert 

Synorga toegangscontrolesystemen. Via een online systeem bepaalt u welke personen op welke tijstippen 

bevoegd zijn om specifieke ruimten van uw gebouw te betreden. Met ons deskundig advies en een correcte 

installatie van alle juiste toegangscontrole-elementen heeft u grip op de gewenste toegang.

Gecontroleerde 
aanwezigheid

Meer dan 
toegang alleen 

Gebouwbeheer realtime, 
24/7 

Synorga beheert toegang 
Toegangscontrole



groep

• elektrotechniek

• verlichting

•  noodstroom

• data

• elektra inspecties

• energieadvies

•  duurzame producten

• beheer en opleiding

• inbraakbeveiliging

• brandbeveiliging

•  toegangscontrole

• camerasystemen

Wilt u meer weten? www.synorga.nl www.linkedin.com/company/synorga www.facebook.com/synorga
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De SYNORGA groep bestaat uit drie bedrijven die innovatieve en duurzame totaaloplossingen bieden 
voor een schoner milieu en een veiligere werk- en leefomgeving. Onze gezamenlijke drive ligt bij 
elektrotechnische installaties, inbraak- en brandbeveiliging en elektrotechnische inspecties 
& energieadviezen. De focus van onze 75 medewerkers is dagelijks gericht op een tevreden klant. 

Dat merkt u door onze persoonlijke benadering en geïntegreerde maatwerk oplossingen. 
Met één aanspreekpunt bouwt u op drie specialisten. Wij kennen onze klant en weten welke installaties 
of systemen u gebruikt en welke inspecties worden uitgevoerd. Korte communicatielijnen, een gericht 
advies, transparante afspraken en een efficiënte werkwijze zijn het gevolg. Onze specialistische kennis, 
oprechte klantbetrokkenheid en ons duurzame karakter van sterk en gezond familiebedrijf, vormen 
de synergie van SYNORGA. Al meer dan 45 jaar.
 
Onze gekwalificeerde medewerkers werken o.a. voor verzekeringsmaatschappijen, gemeentelijke 
instellingen, woningbouwverenigingen en bedrijven. Onze vooruitstrevende oplossingen ervaart u 
in bedrijfspanden, industrie, winkelcentra, scholen, zorginstellingen, kantoren en vastgoedcomplexen. 

SYNORGA groep:
hartverwarmende synergie


