
                                      

 

Media release 
 

Nieuw Zeeland 21 Juli 2010 –De corporatie ECKey heeft aangekondigd 
de samenwerking aan te gaan met Integrated Security Solutions als 
exclusieve leverancier van het, award winnende, ECkey assortiment voor 
België, Nederland en Luxemburg. 
Als onderdeel van de overeenkomst zal Intergrated Security Solutions het aantal groeiende 
aanvragen en de bestaande klanten van ECKey ondersteunen. 

Hiermee zijn zij marktleider in Europa voor het gebruik van Bluetooth technologie binnen de 
toegangscontrole producten en creëren hiermee een fundamentele verandering in de 
mogelijkheden voor het veilig gebruiken van de mobiele telefoon op de markt van 
toegangscontrole. 

“Met dit partnerschap wil ECKey meer mogelijkheden in de beveiliging en elektrotechniek 
creëren.  De markt ligt open voor toonaangevende distributeurs van elektronische 
beveiligingsapparatuur om nieuwe toepassingen te verkennen. Tot nu toe waren de 
oplossingen voor de consument erg beperkt,” benadrukt ECKey CEO, Dr Nick Willis". 

“Alles wat wij dagelijks met ons meedragen, zowel een agenda als een adresboekje, muziek, 
camera’s, of e-mail, uiteindelijk komt het allemaal op onze telefoon terecht. Met deze nieuwe 
technologie worden sleutels, elektronische kaarten en afstandbedieningen vervangen door een 
Bluetooth telefoon. Overigens bezitten de meeste mensen zelfs al een mobiele telefoon met 
Bluetooth” 

“ECKey levert ons de mogelijkheid om klanten nieuwe interessante diensten, met een 
toegevoegde waarde, te leveren tegen een scherpe prijs, en vooral eenvoudig in bediening en 
installatie. Wij bieden u handige en veilige toegang tot uw huis of werkplek.                                                            
We zijn verheugd om samen te werken met ECKey, een gevestigde leider in oplossingen voor 
de Bluetooth toeganscontrole industrie, om het potentieel van deze groeiende markt te 
realiseren", benadrukt Integrated Security Solutions Managing Director, Ing. René Westphal 

 
Over ECKey 
 
ECKey Corporation www.eckey.com is de marktleider op het gebied van Bluetooth-ontwerp en 
ontwikkeling dat een Bluetooth-apparaat in staat stelt op te treden als een veilige sleutel voor 
het ontgrendelen uw auto, huis, garage deur, kantoor en bediening van alarm of 
toegangscontrole systeem. ECKey bezit het intellectuele eigendom van de software en 
elektronica dat op alle produckten van de EK-serie met een electronisch slot wordt 
geïnstalleerd. 
 
Het bedrijf is in 2005 opgericht door Dr Nick Willis, Directeur en CEO, hij ontdekte dat er een 
groeiende behoefde is aan een innovatieve oplossing voor de altijd aanwezige mobiele 
telefoon. Met een sterke toewijding aan onderzoek en ontwikkeling, werkt ECKey aan de 
mogelijkheden om de elektronische beveiliging markt uit te breiden. ECKey verkoopt haar 
producten in meer dan twintig verschillende landen via distributeurs op de security-industrie 
en voert besprekingen om deze technologie te integreren met diverse internationale bedrijven. 
 
Over Integrated Security Solutions 
 
Als onafhankelijk distributeur van hoogwaardige producten voor de beveiliging is Integrated 
Security Solutions de partner voor installateurs op deze markt en speelt daarmee in op de 
behoeftes van de bedrijven. Het bedrijf is opgericht in 2004 en is levert met name systemen en 
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componenten van het fabrikaat Guardall, Abus en CDVI. Het is ons een genoegen om met de 
nieuwe, makkelijk te gebruiken produkten van ECKey te mogen werken. De produkten sluiten 
goed aan op onze lijn en zijn zowel stand alone, alsmede geïntegreerd is onze bestaande 
systemen, te gebruiken.                                                                                                                                                   
Integrated Security Solutions levert systemen voor onder andere luchthavens, financiële 
instellingen kantoren en winkels. 
 
 
Media contact: Eddie Johnson  
ECKey media relations 
Tel: +61 411540044 
Email:  eddie.johnson@eckey.com 
 
Voor meer informatie over de ECKey produkten kunt u contact opnemen met Integrated 
Security Solutions info@integrated-solutions.nl of bezoek onze website : 
http://www.integrated-solutions.nl 
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