
Realtime data
Met het Codia platform is het mogelijk om via  een 
webinterface electrisch aangedreven (met  een BTF- of 
STF-aandrijving.) poorten, hekken en slagbomen 24/7 
op afstand te monitoren.  

Per poort is een overzicht van de historie zichtbaar, 
zoals het aantal bewegingen per poort, openingstijd 
per poort, wanneer het tijd is voor onderhoud en 
eventuele storingen.

Besparing op servicekosten
Is er iets mis met de poort, dan is het mogelijk dat het 
platform  ‘realtime’ een notificatie per e-mail stuurt 
zodat er direct actie ondernomen kan worden. Zo is 
het terrein snel weer veilig en zijn kosten en reparaties 
in eigen beheer. Storingen kunnen eenvoudig zelf 
worden opgelost. Uiteraard staat het team van B&G 
altijd klaar voor ondersteuning. Door het slimme 
systeem weet de monteur direct wat het probleem is 
en kan direct aan de slag.
 
Abonnement
De Codia module wordt aangeboden in de vorm van 
een abonnement. Dit abonnement bestaat uit de 
module, de SIM kaart, het dataverbruik en het gebruik 
van de internetapplicatie.
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De voordelen van Codia op een rij
•  gratis app (voor opensturing van gate).
•  website met volledig overzicht van de poort.
•  opdrachtgever kan alleen eigen poorten bekijken.
•  op afstand monitoren van diverse locaties.
• per locatie meerdere poorten te bekijken.
•  overzicht van aantal bewegingen.
•  actueel overzicht van inputs en status van poort.
•  historisch overzicht van gebeurtenissen.
•  mogelijkheid om de besturing op afstand te 

programmeren of te resetten.
•  mogelijkheid om poort op afstand te bedienen.
•  dashboard mogelijkheid.

Aanvullende abonnement opties
•  teleopener functie: het openen van de poort door 

middel van een telefoonnummer.
•  e-mail functionaliteit: bij ingestelde storingen stuurt 

Codia automatisch een e-mail. 
•  monitoring supportdesk: de poort wordt proactief 

gemonitord door B&G. 
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‘beheer op afstand‘

Codia toegangsbeheer 
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www.bghekwerk.be Houd zorgen buiten
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