
De draadloze video intercom van Openr heeft een 7” touchscreen 
waarmee bezoekers eenvoudig kunnen aanbellen. Als bewoner open je 
vervolgens de toegangsdeur met de Openr smartphone App, waar je 
ook bent. Zo combineert Openr toegang en intercom in één flexibele 
oplossing.

Brochure 2021-2022



get.openr.nl

Openr,  je nieuwe intercom
Stel je eens voor dat je als huurder van een kantoorgebouw deuren kan 
openen via je telefoon. Bezoek belt aan via de intercom bij de voor-
deur. De intercom communiceert direct draadloos naar jouw telefoon. 
En met een simpele druk op de knop open je vervolgens de deur voor 
je bezoeker. Wel zo makkelijk voor de huurder én de beheerder, toch? 
Dachten wij ook!

Openr

Als huurder en werknemer heb je hoge verwachtingen van je werkom-
geving. Waarom leveren diezelfde gebouwen dan veel gedoe op als het 
om toegankelijkheid gaat? Openr is een Nederlandse oplossing - die 
na de introductie in 2014 - razendsnel de harten van de Nederlandse 
vastgoedmarkt veroverde. Openr benadert de intercom markt vanuit de 
eindgebruiker: de werknemer, huurder en beheerder van het pand. Het 
systeem wordt constant doorontwikkeld, zodat huurders genieten van 
optimale gastvrijheid en toegankelijkheid.

Open eenvoudig en  
hygiënisch je deur: geen 
gedoe met sleutels en 
klinken

Laat je bezoek of de  
bezorger op afstand  
binnen, geen gemiste  
pakketjes meer

Eenvoudige draadloze 
installatie zonder kabels 
naar elke woning

Een helder touchscreen, 
waterdicht en met 
ontspiegeld glas 

Inbouw of opbouw, de 
intercom past bij elke 
gevel

Veilige toegang voor 
huurders en tijdelijke 
bezoekers

Ontdek de voordelen
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Alles zelf centraal beheren

Openr is een slim digitaal systeem: een 
nieuwe huurder is snel toegevoegd via 
het online Openr Dashboard. Zo voer je 
eenvoudig al je aanpassingen snel door. 
Stel openingstijden in, bepaal wie welke 
deuren (tijdelijk) mag openen en krijg 
inzicht in het gebruik van deuren. 

Klaar voor de toekomst met slimme integraties

Openr werkt samen met slimme sloten, parkeersystemen en nog veel meer.

Op die manier blijven we ook voor jouw gebouw vernieuwen en ontwikkelen. 
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Hoe werkt het?

Als je voor Openr kiest, dan ga je voor eenvoud in gebruik, installatie en beheer. 
Het systeem is gebruiksklaar en intuïtief voor huurders. De installatie kan door een 
vakkundig elektrotechnische installatie partner makkelijk uitgevoerd worden. Met 
een vaste internetverbinding of een 4G router kan het systeem zonder veel gedoe 
aangesloten worden.

Hoe werkt het videobellen?

2. Jij ontvangt een video oproep op je smartphone en ziet wie er voor de 
deur staat.

1. Je bezoek belt eenvoudig bij je aan via de touchscreen intercom.
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Zien hoe eenvoudig het werkt?

Scan de QR code en bekijk de video

3. Je heet je bezoek welkom en kan zelf ook je gezicht tonen op de intercom.

4. Waar je ook bent open je met een ‘swipe’ de deur voor je bezoek.
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Doorschakelfunctie

Heb je geen goed Wi-Fi bereik of kan je niet via de Openr App opnemen? Dan word 
je gewoon op je mobiel of vaste lijn gebeld wanneer er geen verbinding tot stand kan 
komen. Zo mis je nooit nog een pakketje en ontvang je gegarandeerd je bezoek!
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Hoe krijg je toegang tot het gebouw?

Met Openr kan je op talrijke manieren toegang verlenen tot het gebouw. Zo kan ie-
dereen, jong of oud, eenvoudig gebruik maken van ons systeem. Bestaande sloten of 
pasjes hoeven niet per se vervangen te worden, Openr kan aanvullend zijn.

Toegangsmogelijkheden:

• Openr App op je smartphone of tablet (eenvoudig voor iedereen)
• Openr web app vanaf elke browser op computer of smartphone
• Alfanumerieke toegangscode via de intercom
• Inloggen via de intercom 

De Openr deuropener wordt aangesloten op de elektrische sluitplaat van de algeme-
ne toegangsdeur, tussendeur, slagboom, etc. Zo kan elke huurder met de Openr App 
zichzelf eenvoudig toegang verlenen tot het gebouw..

Telefoon vergeten of batterij leeg

Dat kan gebeuren, geen probleem! Als huurder kan je jezelf altijd via de intercom 
toegang verlenen. Dit doe je met je inloggegevens of via een alfanumerieke toe-
gangscode. Tot slot kan je óók via de Openr web app op een browser van een andere 
computer of smartphone toegang verlenen.
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Bezoekerstoegang

Sleutelbeheer is een complexe en dure zaak waarbij vaak ook de veiligheid van een 
gebouw in het gedrang komt wanneer sleutels kwijt raken en sloten niet vervangen 
worden. Met de digitale toegang van Openr kan je in een handomdraai online nieuwe 
digitale sleutels aanmaken, wijzigen of verwijderen. 

Vaste bezoekers zoals leveranciers of onderhoudspartijen kunnen kosteloos een 
digitale sleutel ontvangen zonder dat er fysieke sleutels moeten bijgemaakt worden. 
Heb je een eenmalige bezoeker, dan maak je een ‘Visitor-link’ aan die je kan delen 
met je gast.
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Hoe beheer ik het systeem?

Bij de aanschaf van een intercom en toegangsysteem is het belangrijk om na te 
denken over het toekomstige beheer van het systeem. Bij Openr heb je dat zelf in de 
hand en ben je niet afhankelijk van andere partijen om sleutels aan te maken of nieu-
we (digitale) naamplaatjes aan te maken. Dit bespaart je honderden tot duizenden 
euro’s gedurende de contracttijd!

Sleutelbeheer

Sleutelbeheer was nog nooit zo eenvoudig! Wanneer sleutels verloren raken of rond-
slingeren dan is de toegang tot je gebouw niet meer veilig en lopen de vervangings-
kosten op. Dat is voorgoed verleden tijd. Als beheerder en huurder heb je online een 
duidelijk overzicht en kan je zelf direct digitale sleutels toevoegen en verwijderen.

Altijd nieuwe naamplaatjes

De namen en contactgegevens van huurders pas je ook online aan. Aanpassingen 
worden meteen doorgevoerd omdat de intercom altijd verbonden is met het inter-
net. Geen slordige, verouderde naamplaatjes meer en je hoeft niet te wachten op de 
beschikbaarheid van een installateur om wijzigingen door te voeren. 
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Hoe gaat de installatie?

Openr maakt sleutels, bekabeling en binnenposten overbodig. We geloven dat 
toegang flexibel moet zijn: elk van onze apparaten is aan te sluiten met 1 UTP-kabel 
(Power-over-Ethernet) en al die kilometers kabel naar de binnenposten heb je ook 
niet nodig. Je ontvangt de oproep rechtstreeks op je smartphone of tablet.

Vervanging

De vervanging van een bestaand systeem is eenvoudig en snel gebeurd. Het Openr 
beltableau is met een standaard meegeleverde inbouw-, opbouw-, of regenkap te 
monteren met 4 schroeven en 1 doorvoer voor de UTP-kabel. Heb je nog geen cen-
trale internetaansluiting in het gebouw? Dan kan er een 4G router geplaatst worden 
die de intercom voorziet van data. 

Deuropener

De deuropener kan in de buurt van een elektrische deur aangesloten worden via 
een standaard potentiaalvrij contact. Hij kan gevoed worden met 1 UTP-kabel (Po-
wer-over-Ethernet) of via een reguliere 12VDC adapter op netstroom in combinatie 
met een ingebouwde SIM-kaart. 

Ingebruikname

Werkzaamheden in de kantoorunits zijn niet nodig. Wanneer de intercom en deuro-
pener gemonteerd zijn kan je meteen aan de slag. Openr configureert je gebouw met 
alle belbare contacten en elke huurder wordt automatisch op haar of zijn e-mail-
adres uitgenodigd om een account aan te maken.
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Kosten en service

Openr is een totaaloplossing met veel functionaliteiten. Wanneer u voor Openr 
kiest, dan heeft u zekerheid en gemak met één pakket voor uw intercom, toegang 
en beheer. De aanschaf- en licentiekosten van Openr zijn flexibel zodat ze optimaal 
aansluiten bij het investerings- en verdienmodel van uw kantoorconcept.

Access-as-a-Service

Je kan meteen aan de slag met Openr zonder grote investeringen. Wanneer je kiest 
voor ‘Access-as-a-Service’ dan krijg je een contract per kwartaal inclusief service 
en hardware. Eén prijs die flexibel meegroeit met het aantal huurders van je kantoor-
concept. 

Licentie voor veiligheid en comfort

Bij Openr vinden we dat een systeem moet meegroeien met de tijd. Een investering 
voor de komende 10 jaar moet ook dan nog aan alle comfort en veiligheid voldoen. 
Met de licentiekosten zorgen wij ervoor dat u altijd de laatste versie van de sys-
teemsoftware hebt én dat huurders altijd met de meest recente versie van de iOS en 
Android telefoon gebruik kunnen maken van ons systeem.
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Totale kosten

Bij de aanschaf of vernieuwing van uw intercomsysteem dient u niet alleen naar 
de aanschafkosten te kijken, maar ook naar de kosten voor beheer en onderhoud 
gedurende de looptijd. We noemen dit de Totale Eigendomskosten (TCO). Openr is 
ontwikkeld met deze kosten in het achterhoofd en voorkomt extra kosten. 

Vervangende onderdelen

Bij traditionele systemen ontstaan vaak defecten bij de binnenposten, mechanische 
drukknoppen of bekabeling. Video binnenposten zijn vaak duur om te vervangen 
(€450,- per stuk) en drukknoppen gaan regelmatig stuk door vocht of vermoeide 
veren. Tot slot is kabelbreuk een veel voorkomend probleem bij oude systemen. Er 
ontstaat dan ruis of het signaal valt helemaal weg. Naast de hoge vervangingskosten 
heb je hierbij ook te maken met componenten die na enkele jaren niet meer voorra-
dig of compatibel zijn waardoor je alsnog de hele installatie dient te vervangen. 

Mutaties

Gedurende de levensduur worden er regelmatig nieuwe sleutels bijgemaakt en moe-
ten nieuwe huurders op de intercom geprogrammeerd worden. Deze ‘mutatiekosten’ 
zijn onzichtbaar en kostbaar: een nieuwe huurders toevoegen op een intercom kost 
gemiddeld €125,- als een monteur moet langskomen. Sleutels bijmaken of een slot 
vervangen varieert van €50 tot €500,-.
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Traditioneel systeem                 Draadloze intercom                     Openr
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Passende financiering

Bij Openr kiest u het model dat past bij uw gebouw: als ontwikkelaar kan u ervoor 
kiezen om de hele installatie inclusief beheer vooruit te betalen en met korting af te 
kopen voor een periode van 5 jaar. Kiest u om de kosten gelijkmatiger te spreiden, 
dan kiest u voor ons ‘Access-as-a-Service’ model: een flexibel maandelijks abonne-
ment incl. afbetaling en beheer. 
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Veelgestelde vragen

Wat voor deuren opent Openr?

Openr kan alle deuren aansluiten zolang ze zijn voorzien van een elektronisch slot of 
aandrijving. Denk bijvoorbeeld aan schuifdeuren, draaideuren of zelfs garagedeuren 
en slagbomen.

Wat gebeurt er bij stroomuitval?

De deuropener (model 3G/ LTE) heeft een ingebouwde back-up batterij om tijdelijk 
verbonden te blijven met het internet. Het relais heeft echter altijd stroom nodig om 
een impuls te kunnen geven aan een elektronisch slot. De intercom dient ook altijd 
van stroom voorzien te zijn. Voor beide aansluitingen kan uw installateur altijd een 
back-up batterij (Universal Power Supply) installeren. 

Is Openr een veilige oplossing?

De deuren worden geopend via zogenaamde tokens, dat zijn digitale sleutels die 
veilig via AES 256 geëncrypteerd zijn. Je wachtwoord wordt versleuteld met het PBK-
DF2 algoritme en SHA255 hash. Daarbij is het wachtwoord altijd eigendom van de 
desbetreffende persoon of onderneming. 

Hoe zit het met de privacy?

In het kader van de AVG biedt Openr een template  verwerkersovereenkomst  aan die 
de beheerder met Openr kan aangaan. Een overzicht van de categorieën Persoons-
gegevens, de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en een 
omschrijving van de Verwerking(en) kan worden opgevraagd.

Is er 24/7 service?

24/7 onderhoudscontracten kunnen via een Openr installateur apart aangegaan 
worden. 



Onze producten



Ontdek de voordelen van de 7 inch intercom

Open eenvoudig en  
hygiënisch je deur: geen 
gedoe met sleutels en 
klinken

Laat je bezoek of de  
bezorger op afstand  
binnen, geen gemiste  
pakketjes meer

Eenvoudige draadloze 
installatie zonder kabels 
naar elke unit

Een helder touchscreen, 
waterdicht en met 
ontspiegeld glas 

Inbouw of opbouw, de 
intercom past bij elke 
gevel

Nederlands bedrijf 
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Openr 7” PoE intercom1

Openr Deuropener voor 1-3 deuren (bereik 600 m.)

5 jaar licentie voor beheer & applicaties

Ongelimiteerd aantal digitale sleutels

7 inch intercom 

1 4G verbinding beschikbaar tegen meerprijs van €25,-p.m.
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Openr Deuropener voor 1-3 deuren (bereik 600 m.)

5 jaar licentie voor beheer & applicaties

Online beheeromgeving 

Ongelimiteerd aantal digitale sleutels

Deuropener
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Ontdek de voordelen van de Deuropener

Eenvoudig te installeren 
naast de bestaande 
oplossingen

Hygiënische toegang: 
sleutels en klinken 
aanraken is verleden tijd

Aan te sluiten op alle 
typen elektronische 
deuren: deurautomaten, 
schuifdeuren, slagbomen, 
etc.

Laat je bezoek of de 
bezorger op afstand 
binnen, geen gemiste 
pakketjes meer

Veilige toegang voor 
gebruikers en tijdelijke 
bezoekers

Krijg inzicht in gebruik en 
bevoegdheden 



Ontdek de voordelen van het dashboard

Geef bevoegdheden 
tot deuren, pas 
openingstijden aan

In één oogopslag inzicht 
in het gebruik van het 
gebouw

Voer eenvoudig 
wijzigingen met het 
Openr Dashboard

Krijg inzicht in gebruik en 
bevoegdheden 

Wijzigingen zijn direct 
zichtbaar aan op de 
Openr Intercom en de 
Openr App

Software van 
Nederlandse bodem 
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Beheer je eenvoudig en snel de intercom

Maak digitale sleutels aan

Mutaties op afstand via desktop of mobiel

Maak voor bezoekers een visitorlink

Dashboard



Ontdek de voordelen van het dashboard

Open eenvoudig en  
hygiënisch je deur: geen 
gedoe met sleutels en 
klinken

Laat je bezoek of de  
bezorger op afstand  
binnen, geen gemiste  
pakketjes meer

Eenvoudig beschikbaar 
in de App Store en Play 
Store

Zie wie er voor de deur 
staat

Altijd up – to date met 
met onze snelle service 
op afstand

Software van 
Nederlandse bodem 
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Beheer je eenvoudig en snel de intercom

Maak digitale sleutels aan

Mutaties op afstand via desktop of mobiel

Voor bezoekers een link (URL) maken voor toe-

gang

Applicatie



085-1301214 | sales@openr | get.openr.nl


