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Waarom een toegangscontrole systeem gebruiken?

Waarom geen sleutels meer?

Met een toegangscontrolesysteem kunt u bepalen wie er toegang krijgt tot uw gebouw. 

Sleutels doen dat ook, dus wat is het verschil? 

Bij een verloren sleutel kost het veel geld en ongemak om de sloten en de sleutels te vervangen 
of u moet aanvaarden dat het gebouw niet langer goed beveiligd is.

Met een toegangscontrolesysteem kunt u een individuele kaart of tag annuleren. U hoeft dus 
geen sloten of sleutels te vervangen.

De beveiliging van het gebouw blijft dus gewaarborgd.

Net2 is een toegangscontrolesysteem dat met een pc wordt geprogrammeerd. In dit boekje 
wordt uitgelegd hoe het systeem functioneert.
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Bekijk zelf hoe Net2 dit op eenvoudige en intuïtieve wijze voor elkaar krijgt

Wat is het voordeel van een toegangscontrolesysteem dat door een 
pc wordt geprogrammeerd? 

Gecentraliseerde controle - alle deuren worden vanuit één punt gecontroleerd

Rapportage - een gebeurtenis wordt opgeslagen telkens wanneer een kaart of tag wordt 
gebruikt om toegang te verkrijgen

Complete fl exibiliteit - toegang kan worden verleend op basis van tijd en plaats
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Wat is het voordeel van een gecentraliseerde controle?

Volledige systeemcontrole vanaf uw bureau.

Er kunnen gebruikers aan het systeem worden toegevoegd die onmiddellijk de 
toegangsrechten genieten die u hen verleent.

De toegangsrechten van individuele gebruikers kunnen gewijzigd worden. De wijzigingen zijn 
onmiddellijk van kracht.

Kaarten of tags kunnen gewist worden - als er iemand vertrekt zonder de kaart of tag terug te 
geven, dan kunt u gewoon die kaart of tag uit het systeem wissen.

Dankzij de software in Verkenner-stijl kunnen alle taken snel en eenvoudig uitgevoerd worden.
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Wat zijn de mogelijkheden van de rapportage?

In het gebeurtenissen scherm kunt u alles in ‘reële tijd’ zien.

U kunt met één blik op het scherm zien wie ‘er vandaag aanwezig is’.

U kunt zien of er een ongeoorloofde toegangspoging was, ofwel door een deur te forceren of 
door een ongeldige kaart of tag te gebruiken. 

De software levert ook standaardrapporten.

Op de standaardrapporten staan alle gebeurtenissen, de gebeurtenissen binnen een bepaalde 
tijdsperiode, de laatst bekende positie van een gebruiker en nog veel meer. 

Rapport Wizard - hiermee kunt u rapporten genereren die helemaal aan uw eigen wensen zijn 
aangepast. 
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Wat betekent “complete fl exibiliteit”?

Dankzij de tijdzones kunt u toegang verlenen of weigeren aan de verschillende gebruikers of 
gebruikersgroepen, voor de verschillende deuren binnen een bepaalde tijdsperiode. 

Waarom zou u dat doen? Wellicht wilt u dat het personeel alleen tijdens de normale 
kantooruren toegang heeft tot de kantoren. Het personeel kan bijvoorbeeld, toegang krijgen 
tussen 8.00 en 18.00 uur, of de deur kan worden ingesteld om deze gebruikersgroep alleen 
tussen 9.00 en 17.30 uur toegang te verlenen. 

Er kunnen tijdzones worden ingesteld om gebruikers of gebruikersgroepen alleen op bepaalde 
tijdstippen toegang te verlenen. 

Nationale feestdagen kunnen ingesteld worden - met de mogelijkheid om toegang aan 
personeelsleden te verlenen of te weigeren. 

Het toekennen van kaarten is erg eenvoudig. Als een afdeling is ingesteld met een tijdsperiode 
van 9.00 - 17.30 uur voor de kantoordeur, dan zal een kaart of tag die aan een persoon van die 
afdeling wordt gegeven, automatisch alleen toegang verlenen tussen 9.00 en 17.30 uur. 
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Dankzij Net2 kan het bijna niet eenvoudiger! 

Ga rustig zitten en laat de koffi e u smaken, want u weet dat het gebouw goed beveiligd is. 

Als u meer wilt weten over andere krachtige functies van Net2, lees dan verder.
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Technische Dienst

Verkoop

Administratie
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Meerdere werkstations

Net2 maakt het mogelijk, om via meerdere pc’s, het systeem te beheren en de gebeurtenissen te 
bekijken. 

In het bovenstaande voorbeeld hebben drie afdelingen toegang tot het systeem.

Technische Dienst - De supervisor kan kaarten of tags aanmaken of wissen, en hij gebruikt het 
rapportagescherm om te zien wie er aanwezig is en wie niet. 

Verkoop - De salesmanager kan kaarten of tags aanmaken of wissen. Hij kan op het 
rapportagescherm zien wie er aanwezig is en wie niet. 

Administratie - Kan kaarten voor één dag aan bezoekers aanmaken. Kan toegangsniveaus 
voor verschillende personeelsleden en afdelingen naar wens wijzigen. Er verschijnt een 
waarschuwing op het gebeurtenissenscherm als er een poging wordt gedaan om zonder 
toestemming toegang te verkrijgen. 
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U kunt een gebruiker de toegang tot een locatie op afstand weigeren - met onmiddellijke 
ingang

U kunt kaarten voor een locatie op afstand aanmaken - onmiddellijk gebruiksklaar 

U kunt kaarten voor een locatie op afstand op precies dezelfde wijze aanmaken als die 
voor het hoofdkantoor

Locaties op afstand

Net2 kan worden gebruikt voor de controle van de toegangen voor locaties op afstand, via een 
dial-up modem, of TCP/IP (Local of Wide Area Network verbinding LAN/WAN). 

Dit heeft vele voordelen:

Als de locatie verwijderd is van het hoofdkantoor en geen permanente personeelsbezetting 
heeft, kan de toegang via deze aansluiting vanuit het hoofdkantoor worden geregeld.

De Site Manager software geeft u de mogelijkheid verscheidene afgelegen sites van op 
afstand te controleren
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Een lezer bevindt zich op een veilige externe plek - in een poortgebouw bijvoorbeeld

Een aanwezigheidslijst of inspectie rapport wordt door de pc gegenereerd op het 
moment dat er een alarm gegeven werd. Op het verzamelpunt kan dan gecontroleerd 
worden wie er op het ogenblik van het alarm in het gebouw aanwezig was

De personeelsleden moeten hun kaart of tag aan de lezer op het verzamelpunt 
presenteren

Het Net2 rapport markeert het bestand van de kaart- of taghouder met de status ‘veilig’

Met één blik op het scherm kunt u zien wie zich op het verzamelpunt heeft aangemeld 
- en wie er ontbreekt

Aanwezigheidslijst en inspectie rapportage

De aanwezigheidslijst en inspectie van de personen op die lijst wordt uitgevoerd door de 
personeelsleden op een centraal punt. De lijst wordt gegenereerd als de NET2 een alarmsignaal 
heeft binnengekregen waardoor het gebouw moet worden geëvacueerd. 
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Toont het aantal gepresteerde uren voor elke medewerker

Er moeten twee aparte lezers en een controller voorzien worden voor de registratie van de 
aanwezigheid (onafhankelijk van de deurcontrollers)

U kunt meteen zien wie er binnen is, wie niet, wie er buiten kantoor werkt en wie er met 
vakantie is

U kunt het aantal vakantiedagen voor elke medewerker instellen - op het tijdschema staat 
hoeveel vakantiedagen hem/haar nog resteren

Medewerkers die thuis werken kunnen zich via een netwerk melden

De informatie van de aanwezigheidsregistratie kan als een CSV-bestand worden 
geëxporteerd en bij de salarisadministratie gebruikt worden

Aanwezigheidsregistratie

Aanwezigheidsregistratie wordt gebruikt voor de registratie van de tijd aanwezig in de fi rma. 
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Integratie met alarm systemen

Niet alleen regelt Net2 de toegang tot het gebouw, kan ook zo nodig het alarmsysteem 
deactiveren. 

Gebruikers die toestemming hebben om het alarm uit te zetten worden in de Net2 software 
geprogrammeerd. 

Als een systeemgebruiker te vroeg aankomt, en geen toestemming heeft het alarm uit te zetten, 
zal hij/zij geen toegang krijgen tot het gebouw. Eenvoudiger kan haast niet! 

Bij het verlaten van het gebouw kan het alarmsysteem gewapend worden door een geldige 
kaart aan te bieden aan de daarvoor voorziene lezer.  

Net2 kan gebruikt worden bij de meeste alarmsystemen. Deze integratie met alarmsystemen 
vermindert de kans op vals alarm en onnodige oproepen. 
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Site Grafi ek

Met de functie ‘Site Grafi ek’ kunnen de operators de gebeurtenissen in de hele vestiging met 
één oogopslag controleren. 

Site Grafi ek verschaft een visuele weergave van de vestiging, compleet met deurlocaties 
en informatie over de deurstatus in reële tijd

Site Grafi ek waarschuwt de gebruiker dat er een poging wordt gedaan om een deur te 
forceren of om ongeoorloofde toegang te verkrijgen, en waar deze situatie zich voordoet, 
waardoor de operatoren snel kunnen handelen om de situatie te onderzoeken
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Behalve de TOUCHLOCK ‘K serie’ klavieren en ‘P serie’ PROXIMITY lezers, bestaat ons 
assortiment nu ook uit het KP serie PROXIMITY klavier met gecombineerde TOUCHLOCK 
en PROXIMITY functionaliteit. De KP serie klavieren zijn verkrijgbaar in KP50 en KP75 
modellen (niet verkrijgbaar in roestvrij staal). De E serie drukknoppen geven elk Paxton 

Nieuwe klavieren, lezers en drukknoppen

Momenteel is onze nieuwe reeks Net2 lezers, klavieren en drukknoppen verkrijgbaar. 
Uitstekende prestaties én een stijlvol ontwerp: 

 YTIMOXORP ed nav srezeL nereivalk eires K KCOLHCUOT
P reeks

TOUCHLOCK K serie roestvrij 
stalen klavieren EXIT Drukknoppen E reeks 
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Integratie met IP camera’s - beelden in ‘reële tijd’ van over de hele vestiging 

Integratie met andere merken van lezers - Biometrisch, handsfree en smart card 

Anti-pass back, algemeen, logisch en tijdsgebonden  

Koppeling met brandalarmsysteem - ontgrendelt automatisch alle deuren die bij een 
gegeven brandalarm zijn ingesteld als branddeuren 

Speciale functies maken het mogelijk liften, verlichting, verwarming en nog veel meer te 
controleren

Net2 - de functies die we nog niet genoemd hebben

Toegangscontrole: Net 2
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