
Het plannen van deur- en toegangsoplossingen is een 
uitdagende taak die veel kennis en ervaring vereist. 

dormakaba heeft nieuwe software ontwikkeld om de 
planning te ondersteunen. Dit is een service die speciaal 
voor u wordt geleverd door onze experts. 

Deze nieuwe specificatie software, EntriWorX Planner, 
voorziet in alle relevante gegevens en verbetert de 
uitwisseling tussen de relevante interfaces. 

De technische en operationele ontwerpplanning kan door 
bijvoorbeeld veiligheidsadviseurs, installateurs of door  
dormakaba zelf met de EntriWorX Planner online tot in 
detail uitgewerkt, en waar nodig, aangepast worden. Dit 
maakt de uitvoeringsplanning voor allen gemakkelijker. 

De EntriWorX Planner maakt ook de uitvoering mogelijk 
conform geldende normen en bouwvoor schriften en biedt 
ondersteuning met functionele en vooraf gedefinieerde 
deursjablonen, biedt een specificatie-overzicht tijdens de 
bouwfase en maakt ook flexibele aanpassingen mogelijk 
aan door architecten geplande deuroplossingen. 

De oplossing zal worden geïntegreerd in de EntriWorX 
Planner database en zal beschikbaar zijn voor toekomstige 
projecten zodra deze is getest en goed bevonden. Dit bete-
kent dat u profiteert van geplande deurmodellen, waar-
door uw productiviteit toeneemt.

EntriWorX 
Planner

Een nieuwe dormakaba service 
voor uw deur- en toegangsplanning.  

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van EntriWorX 
Planner?

Service: Een uitgebreide specificatie service voor het 
creëren van uw deuroplossingen. 

Ondersteuning: Ondersteuning bij het plannen 
van toegangsoplossingen in het door u voorgestelde 
gebouw.

Gegevens: Catalogus van beproefde deuroplossingen (in-
clusief tekeningen, bekabelingsschema‘s en een lijst van 
componenten).

Duidelijke presentatie: Grafische weergave van de  
deuroplossingen op uw plattegrond. Visualisatie van de-
tails, toegangs- en veiligheidszones.

Uitgebreide informatie: Gedetailleerde evaluatie van 
deuroplossingen met een componentenlijst, aansluit-
schema‘s en visualisatie.

PLANNING
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Nieuwsgierig? 
We geven u graag advies.
dormakaba Nederland B.V.
Tel: 088-352 33 33
architecten.nl@dormakaba.com

Wij ondersteunen u bij de planning van op 
maat gemaakte deuroplossingen.
Met de EntriWorX Planner.

Functies:

Planning
• Begrijpelijke en duidelijke presentatie van de planning.
• Volledige planningsgegevens, alle documenten in één 

oogopslag, schakelschema‘s, installatiehandleidingen en 
installatievideo‘s zijn beschikbaar.

Controle
• De partij die de levering, installatie en de inbedrijfstelling 

coördineert wordt voor elk hardware artikel gespecificeerd. 
Transparantie over het installatieproces en inbedrijfstellings-
gegevens via de EntriWorX Setup-App en Unit.

Planningsdocumenten
• De gebruikte componenten voor elke deuroplossing zijn 

tot in detail gespecificeerd.
• Extra specifieke elementen voor de planning van  

toegangscontrole kunnen worden geconfigureerd.
• Er kan een groot aantal uitvoerdocumenten worden 

gegenereerd (bestekteksten, materiaallijsten, project-
brochures, datasheets, aansluitingsconfiguratie, etc.).

Techniek
• Webbased dienst, draait in elke standaard webbrowser.
• Server bevindt zich in Europa (Duitsland).
• Geen extra hardware nodig.

Uitwisseling van gegevens
• Distributie en bekijken van planningsdocumenten via 

downloadlink.
• Uitvoerdocumenten: De planningsgegevens kunnen 

worden verzonden naar facilitair beheer (exportforma-
ten: Excel, PDF, onderdelenlijsten, aansluitschema‘s).

EntriWorX EcoSystem
• Verbinding met andere EntriWorX planningstools zoals 

EntriWorX Planning 360°.

Technische specificaties:
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