
Empresas que mudam o mundo

Agora o  
acesso às suas 
instalações é  
mais autónomo  
e seguro

A solução Fechadura Inteligente permite gerir o acesso  
às suas instalações remotamente.  
Através de uma app ou teclado poderão abrir ou fechar a porta  
das suas instalações, propriedade e/ou prédio.
Acabe com as chaves físicas e torne os acessos mais inteligentes e acessíveis.
É eficaz para si e cómodo para os seus colaboradores ou convidados.

Fechadura Inteligente

https://www.ptempresas.pt/solucoes/fechadura-inteligente
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Fechadura Inteligente

altice-empresas.ptSaiba mais através do seu gestor ou ligue 16 206
Encontre esta e outras soluções Altice Empresas numa loja MEO ou Agente

• Instalação simples e intuitiva.

•  Opção de pagamento a prestações. 

• Faça a gestão online dos acessos a todas as suas instalações. 

•  Crie chaves digitais e faça a sua gestão remota. 

•  Assegure maior autonomia, eficiência e segurança na gestão de acessos.

•  Efetue a abertura da porta do prédio sem equipamento adicional instalado nas áreas comuns, 
mediante a existência de intercomunicador no interior do seu apartamento.

Onde quer que esteja, abra a porta das suas instalações, propriedade e/ou prédio através da app 
homeit, do teclado instalado na porta, de mensagem de texto ou remotamente através do portal. 
Crie chaves digitais e pessoais com períodos de validade e notificações em tempo real.

1. Instale o seu homeit pack: box, teclado e fechadura inteligente (Nuki Smartlock).

2. Defina códigos facilmente no portal homeit.

3. Forneça ao seu colaborador ou convidado a possibilidade de acesso através de app,  
teclado ou SMS caso não tenha acesso à internet.

4. Faça a gestão no portal homeit com um dashboard online no Portal homeit:

 - Defina chaves digitais e controle os tempos de acesso.

 - Aceda às informações sobre o check-in, datas e horários.

 - Abra portas remotamente.

 - Consulte o histórico de acessos.

O download da app homeit é gratuito a partir do Google Play (sistema operativo Android)  
ou App Store (sistema operativo IOS).

Disponível opção de pagamento a prestações por períodos contratuais mínimos de 12 ou 24 meses. A modalidade de venda de equipamento a prestações 
requer aprovação prévia pela MEO e pressupõe adesão à Fatura Eletrónica e Serviço de Débito Direto (FE + SDD). O valor da prestação poderá ser 
arredondado por efeito do cálculo do IVA. Será cobrado um valor de 20% de entrada relativamente ao preço/nº de unidades adquiridas e um custo 
administrativo de € 12,20, sendo o restante repartido nas faturas do respetivo serviço, de acordo com o plano de pagamento a prestações selecionado.

Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 
Os produtos e serviços destinam-se em exclusivo ao mercado empresarial.

Vantagens

Como funciona

Preços

Nº de unidades Preço / Unidade

Kit Homeit

até 4 € 325,20
de 5 a 9 € 308,90
de 10 a 24 € 300,80
de 25 a 49 € 294,90
de 50 a 99 € 292,90
mais de 100 € 290,90
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