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Wat is toegangscontrole?
Toegangscontrole is bijna letterlijk het controleren en beheren van
de toegang tot uw pand of een specifiek gedeelte van uw pand.
In plaats van de oude slot- en sleutelmethode, wordt uw pand
nu elektronisch beveiligd via een toegangscontrolesysteem, met
speciale elektronische sleutels en lezers in plaats van de gewone
sloten en sleutels. U bepaalt wie, waar en wanneer iemand toegang
heeft tot en binnen uw gebouw.
• Eenvoudig
• Modern
• Volledige controle
• Flexibele beveiliging
Wij begrijpen maar al te goed dat toegangscontrole niet
ingewikkeld hoeft te zijn. Onze toegangscontrolesystemen zijn
professioneel en klaar voor gebruik. De systemen van Paxton zijn
zo gebruiksvriendelijk dat ze minimale instructies vereisen en ze
zijn ontworpen om het gebruik zo aangenaam mogelijk te maken
voor u. Ze zijn zo handig dat u zich afvraagt waarom u ooit voor een
andere methode heeft gekozen.

'Wij bieden volledige klantenondersteuning vanuit de BeNeLux. Hoe groot of klein het probleem
ook is, wij staan klaar om u te helpen.'
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Waarom kiezen voor toegangscontrole in
plaats van sloten en sleutels?
• Handig
• Economisch
• Modern
• Veilig
Grote bossen met sleutels vormen geen uitzondering voor de
toegang van gebouwen, maar stelt u zich voor hoeveel sloten
er vervangen zouden moeten worden als u de sleutelbos
verliest. De kosten hiervan kunnen zeer hoog oplopen. Met een
toegangscontrolesysteem ontvangt elk personeelslid of bezoeker
een speciale sleutel om toegang te krijgen bij elke deur, poort of
slagboom. Ze hoeven alleen hun sleutel bij de lezer te houden en
de toegang wordt verleend of ontzegd, afhankelijk van wat hen
is toegewezen. Bij verlies van de sleutel hoeven er geen sloten
te worden vervangen. Hierdoor bent u er altijd van verzekerd dat
uw gebouw is beveiligd en dat is iets wat niet haalbaar is met een
gewoon slot- en sleutelsysteem.
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Uw gebouw veilig houden
• Beperkt het risico van inbraak
• Controleer wie waar was en wanneer

De beveiliging en veiligheid van uw werknemers en eigendommen is
een serieuze zaak. Niemand wil eraan denken dat zijn werknemers
tijdens het werk gevaar lopen , daarom is er geen betere manier om
ze te beveiligen dan gebruik te maken van een slim, betrouwbaar
toegangscontrolesysteem. Mocht er een ongeluk gebeuren of
een misdaad plaatsvinden in uw gebouw, dan kunt u met behulp
van het toegangscontrolesysteem bepaalde gebieden afsluiten
en zelfs controleren wie zich op dat moment op een bepaalde
locatie bevond.

'Op onze Net2 tags zit een levenslange garantie. Ze zijn zo sterk, zelfs als ze worden
meegewassen in de wasmachine, blijven ze het nog gewoon doen!'
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24-uurs beveiliging
• Beperk de toegang voor bepaalde groepen of individuen
• Bescherm uw gebouw
• Bespaar kosten voor nachtbewaking

Met het toegangscontrolesysteem kunt u de toegang tot bepaalde
gebieden binnen uw gebouw voor bepaalde groepen personeel of
individuen beperken. Tevens kunt u gebruikers toegangsrechten
toekennen voor specifieke tijden, overdag of 's nachts. Hierdoor
heeft u 24 uur per dag controle over de beveiliging van uw gebouw
en hoeft u geen extra kosten te maken voor nachtbewaking. U
kunt er zeker van zijn dat uw gebouwen altijd beveiligd zijn, ook
buiten kantoortijden.
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En handsfree toegang?
• Opslagplaatsen
• Mindervaliden gebruikers
• Ziekenhuizen
• Kantoorgebouwen
• Toegang voor voertuigen
In plaats van op zoek te gaan naar uw sleutel wanneer u een
deur nadert, stelt u zich eens voor dat de deur automatisch open
gaat zodra u in de buurt bent. Onze handsfree technologie is
een geweldige manier om alle activiteiten rondom gebouwen te
verbeteren of om u zo snel mogelijk op een droge plek te krijgen
als het regent! De lezer op de deur vangt het signaal van uw sleutel
op, of u de sleutel nou bij u draagt of opgeborgen heeft in uw tas
of zak. De deur zal vervolgens opengaan zonder dat u uw sleutel bij
de lezer hoeft te houden.

'Ook al wilt u nu niet gebruik maken van al onze producten, ze zijn zo goed op elkaar
afgestemd dat u ze achteraf gemakkelijk kunt toevoegen aan uw Net2 systeem.'
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Energie- en geldbesparend
• Voorkom energieverspilling
• Bespaar energiekosten
• Verbeter uw milieubewuste instelling
Wij hebben ook energiebesparende lezers ontwikkeld waardoor
wij bedrijven helpen hun energiekosten laag te houden en
hun steentje bij te dragen aan het milieu. Als marktleider zijn
wij toegewijd aan de ontwikkeling van slimme producten met
betrekking tot toegangscontrole om aan uw wensen en behoeften
te voldoen.
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Toegangscontrole vanachter uw bureau
• Alle toegangsdeuren worden direct beheerd vanaf één of
meerdere PC's
• U kunt meteen vanaf uw PC de toegangsrechten aanpassen
• Stel zones in voor gebieden die alleen toegankelijk zijn voor
bepaalde gebruikers
• Bekijk waar personeel en bezoekers zich bevinden binnen
het gebouw
• Controleer de aanwezigheidstijden van het personeel
Als het idee van toegangscontrole u tot nu toe wel bevalt, maar u
wilt gebruik kunnen maken van meerdere systeemmogelijkheden,
dan kunt u kiezen voor een PC gebaseerd systeem, voor nog meer
voordelen. De software van Paxton is ontworpen voor eenvoudig
gebruik. In minder dan twee uur kunnen beheerders de software
helemaal onder de knie hebben.

'Wij bieden een reeks aanvullende producten aan die ervoor zorgen dat
uw systeem meer dan alleen een toegangscontrolesysteem is.'
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Centrale controle - het systeem beheren
• Centrale controle vanachter uw bureau
• Directe updates
• Gebruiksvriendelijk systeem

Het systeem beheren vanachter uw bureau is een groot voordeel
van op PC gebaseerde toegangscontrole. Het maakt uw taak zo veel
makkelijker, update toegangsrechten met één druk op de knop. PC
gebaseerde toegangscontrole is eenvoudig te beheren, gebruikers
kunnen binnen een paar seconden worden toegevoegd aan of
verwijderd worden uit het systeem. Een systeem van Paxton kan
elk gebouw beheren, van een enkele deur tot honderden deuren,
met duizenden gebruikers.
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Flexibiliteit - beheer wie waar naartoe gaat
• Extra beveiliging
• Flexibele controle over wie waar naartoe gaat
• Begrens gevaarlijke gebieden
Met PC gebaseerde toegangscontrole kunt u gebruikers toegang
verlenen, waar en wanneer nodig, gedurende bepaalde tijdstippen
en op bepaalde locaties. U heeft ook volledige controle en
flexibiliteit over wie, waar en wanneer toegang heeft tot een
ruimte. Toegangsrechten kunnen speciaal geprogrammeerd
worden voor verschillende gebruikersgroepen of individuen en
kunnen worden toegewezen op verschillende tijdstippen, overdag
of 's nachts.

'Als Europese fabrikant hebben wij volledige kwaliteitscontrole
over al onze producten, van begin tot eind.'
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Gebeurtenisrapporten - blijf op de hoogte
van wie zich waar bevindt en wanneer
• Controleer in één oogopslag wie zich in het gebouw bevindt
• Bekijk de activiteiten van personeel en bezoekers in het
gebeurtenissenvenster
• Controleer alle toegangsactiviteiten
Een op PC gebaseerde toegangscontrolesysteem houdt in dat u de
activiteiten van al het personeel en bezoekers binnen het gebouw
kunt bekijken op uw computer. Het gebeurtenissenvenster geeft
tevens aan wanneer een deur is geforceerd. Hierdoor wordt de
beveiliging van uw gebouw verbeterd en kunt u precies zien waar
en wanneer het voorval zich heeft voorgedaan. Dit is vooral handig
voor gevoelige gebouwen waar een indringer een grote bedreiging
kan vormen en extra beveiliging een must is.
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Voorkom vals alarm
• Geen vals alarm meer
• Ontvang een sms- of e-mailbericht zodra het alarm afgaat
Om midden in de nacht wakker te worden gemaakt omdat het
inbraakalarm is afgegaan, is geen pretje, vooral wanneer het vals
alarm blijkt te zijn. U loopt hierbij ook het risico dat de politie
niet meer te hulp schiet als dit te vaak gebeurt. Met ons op PC
gebaseerde toegangscontrolesysteem, kan vals alarm en een
nachtelijke oproep worden voorkomen. Een systeem van Paxton,
geïntegreerd met uw inbraakalarmsysteem, weerhoudt u van
het betreden van het gebouw als u niet bevoegd bent om het
alarmsysteem uit te schakelen. Wanneer u wel bevoegd bent,
schakelt het toegangscontrolesysteem het alarm automatisch uit
voordat de deuren worden geopend.
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Waarschuwingen via sms- en e-mailberichten
Ontvang een bericht zodra:
• Een deur wordt geforceerd
• lemand een verboden gebied probeert te betreden
De op PC gebaseerde systemen van Paxton kunnen zo worden
ingesteld dat u een waarschuwings-sms of e-mailbericht ontvangt
zodra er iets bijzonders is gebeurd. Dit betekent dat u meteen
op de hoogte bent van hetgeen zich afspeelt in het gebouw, ook
wanneer u zelf niet aanwezig bent.
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Ontwerp uw eigen ID-kaarten
• Kaartontwerp software
• Eenvoudig in gebruik
• Professionele uitstraling
Een op PC gebaseerd toegangscontrolesysteem dat kan worden
gecombineerd met een kaartontwerp-pakket, wat inhoudt dat
toegangskaarten meteen ook als ID-kaarten kunnen worden
gebruikt. U heeft alleen een kaartprinter nodig! De ontwerpkaarten
zien er zeer professioneel uit en geven uw bedrijf een echte
zakelijke uitstraling.

'Al onze adviesprijzen staan online vermeld, dus u kunt er zeker
van zijn dat u de juiste prijs krijgt.'
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Handige HR-tools
• Beheer vakantiedagen
• Help met de salarisadministratie
• Controleer ongeoorloofd verzuim
• Bewaak ziekteverzuim
Ons PC gebaseerd systeem bevat een zeer praktische en
ongecompliceerde tijdrooster-functie voor een uitgebreidt verslag
van de aanwezigheidstijden van het personeel. Op elk willekeurig
moment kan de toegangscontrole-software een nauwkeurige
aanwezigheidsrapportage opmaken. Dit is een efficiënte HR-tool
die de controle op de activiteiten en werkuren van het personeel
vergemakkelijkt.
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Gebouwenbeheer
Beheer:
• Verlichting
• Airconditioning
• Verwarming
• Elektrische apparatuur
Gebouwenbeheer en energiebesparing gaan hand in hand. Het is
zowel lonend voor uw portemonnee als voor het milieu om ervoor
te zorgen dat alle elektrische apparatuur en stroom is uitgeschakeld
als uw gebouw leeg is. Met toegangscontrole van Paxton kunt u
eenvoudigweg het systeem instellen om dit voor u te doen. Zodra
de laatste persoon aan het einde van de dag het gebouw verlaat,
wordt de stroom automatisch uitgeschakeld en hoeft u niet elke
verdieping te controleren.

'Ons vriendelijk support team staat altijd voor u klaar.'
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Verbinding met uw CCTV-systeem
• Beheer slechts een deel van de software
• Verhoog de beveiliging
Voor een maximale beveiliging kunt u uw CCTV-systeem direct
koppelen aan uw toegangscontrolesysteem. Zodra uw CCTVsysteem en het toegangscontrolesysteem zijn verbonden, hoeft u
slechts een gedeelte van de software te beheren. U kunt de beelden
van uw CCTV-systeem bekijken naast de deur- en alarmactiviteiten
die in het toegangscontrolesysteem zijn geregistreerd. Wanneer
iemand met een ongeldige tag of kaart toegang tot uw gebouw
probeert te verkrijgen, ziet u meteen wie deze persoon was en
wanneer het is gebeurd.
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Verbinding met uw brandalarm
• Een gebouw veilig verlaten
• Brandveiligheidsregels naleven
• Automatische ontgrendeling van deuren
• Optimale personeelsveiligheid
Het toegangscontrolesysteem creëert ook een status overzicht
rapport waarvan u kunt aflezen wie in het gebouw was toen het
brandalarm afging. Dit is een waardevol hulpmiddel dat u helpt om
precies te kunnen identificeren wie veilig is nadat het gebouw is
geëvacueerd. Het is niet alleen een geruststellende gedachte, maar
mocht er iemand vermist zijn, dan kunt u betrouwbare informatie
doorgeven aan de brandweer zodra zij arriveren.

'Onze producten hebben prijzen gewonnen en zijn
hooggeroemd binnen de industrie.'
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Meerdere locaties beheren
• Beheer gebouwen vanaf elke locatie
• Een eenvoudige manier om uw systeem uit te breiden
Een elektronisch toegangssysteem heeft zo veel voordelen, u kunt
zelfs meer dan één gebouw beheren. Nieuwe gebouwen kunnen
van een afstand worden beheerd vanaf de PC, net als voorheen,
wat inhoudt dat u vanaf elke locatie in het land of zelfs wereldwijd
gebouwen kunt beheren. Het maakt uitbreiding van uw vastgoed
een fluitje van een cent.
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Casestudy

Casestudy

Casestudy

Casestudy

Gemeente Hasselt

Kantoren SBS Broadcasting te Amsterdam

Kantoor DHL EFSS te Maastricht

NAC Houthalen-Helchteren (B)

Net2 Helpt om de toegang tot de gemeente
Hasselt te controleren, de meest gezellige stad
van Vlaanderen. De oude, smalle straatjes in
Hasselt zijn totaal ongeschikt voor voertuigen en
het middeleeuwse centrum is dan ook voor het
grootste deel uitsluitend toegankelijk gemaakt
voor voetgangers. Dit leverde een aangename,
autovrije omgeving op waar zowel bewoners
als bezoekers van profiteren. De toegang tot de
binnenstad voor voertuigen van leveranciers en
bewoners die wel toegang moeten krijgen wordt
geregeld door 27 bewegende verkeerspalen.
Paxton Net2 is onderdeel van een groter
beveiligingssysteem dat ook gebruikt maakt
van Milestone software voor het beheer van
de camera's, bewegende verkeerspalen en
draadloze netwerken.

SBS Broadcasting exploiteert de Nederlandse
commerciële televisiezenders Net5, SBS6 en
Veronica. Tot de organisatie behoort ook
Veronica Uitgeverij, die onder meer het Veronica
Magazine uitgeeft. De SBS-organisatie is
gevestigd in twee kantoortorens in het Oostelijke
Havengebied van Amsterdam. SBS heeft in de
voorbije jaren heel wat geïnvesteerd in verhoging
van het beveiligingsniveau. Voor een volcontinu
bedrijf is dat noodzakelijk om het risico van
verstoring zo klein mogelijk te houden. Er is
vrijwel overal cameratoezicht en bij de twee
hoofdingangen bevinden zich beveiligingsloges.
De fysieke continuïteit van het bedrijf wordt
nu beschermd met onder meer het Net2
toegangscontrole systeem van Paxton. Dit
waarborgt dat gebouwen en gevoelige ruimten
alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen.

DHL, de wereldwijde logistieke dienstverlener,
vervoert op jaarbasis 40 miljoen kilo vracht en 2
miljard zendingen. Na 10 jaar elders in Maastricht
gevestigd te zijn geweest, verhuisde het centrum
in november 2011 naar het voormalige kantoor
van de Kamer van Koophandel bij het Geusselt
Stadion. DHL kent weliswaar een centraal beleid
ten aanzien van beveiliging, maar doordat de
beveiligingseisen bij het EFSS-pand ingrijpend
afwijken van die bij andere DHL-panden, werd
in dit geval de systeemkeuze vrijgelaten. Om
flexibiliteit te realiseren, werden alle essentiële
deuren in het hele pand, van de parkeergarage
tot de toegangsdeuren op de etages, voorzien
van Paxton Net2 plus deurcontrollers
die zijn opgenomen in een Paxton Net2
toegangscontrolesysteem.

De gemeente Houthalen-Helchteren, gelegen in
de Belgische provincie Limburg tussen Hasselt en
de landsgrens met Nederland, telt ruim 30.000
inwoners. Al jarenlang zocht de gemeente een
oplossing voor haar sterk gedecentraliseerde
werkwijze. In 2009 werd het besluit genomen
om een nieuw gemeentehuis te realiseren: het
Nieuw Administratief Centrum ofwel NAC. De
beveiliging van het NAC kent zeer uiteenlopende
configuraties: van buitendeuren die beveiligd
moeten kunnen worden, via toegangsdeuren
van het backoffice en de ruimten van de politie,
tot kastdeuren waarachter gevoelige informatie
ligt opgeslagen. In totaal bewaakt het Net2Prosysteem van Paxton ongeveer 200 deuren.
Vanuit de centrale securityserver van het Paxtonsysteem worden alle deuren en camera’s via
het IP-netwerk gecontroleerd.
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5 jaar garantie & het retourbeleid
van Paxton

Experience center
In ons state-of-the-art experience center kunnen we uitgebreide demonstraties geven aan u en
uw klanten. Zo kunt u alle Paxton producten werkend zien en kunnen de verschillende lezers en
deurcontrollers aan u gedemonstreerd worden. Ook kunnen we u de complete mogelijkheden van
de Net2 software demonstreren, zoals een integratie met een inbraakpaneel of de integratie met de
Milestone IP camera software. We laten zien wat de uitgebreide mogelijkheden zijn van Paxton en hoe
we u een oplossing kunnen bieden. Een aansturing van een lift met een I/O module of het automatisch
opensturen van deuren bij een brandalarm kunnen we u ook demonstreren, zodat u een indruk krijgt
van het volledige systeem en u kunt bepalen of dit voldoet aan uw wensen.
Wij maken graag met u een afspraak in ons experience center om onze producten te presenteren en
u het Paxton gevoel te laten ervaren.

Bij Paxton vinden we goede ondersteuning
naar onze klanten uiterst belangrijk. Om dit te
bewijzen bieden we een garantie van vijf jaar
aan, als blijk van het volledige vertrouwen dat we
hebben in de hoge kwaliteit van onze producten.
Ongeacht het probleem zullen wij onmiddellijk
een oplossing bieden. Ons retourbeleid is
opgezet om onze klanten tijd te besparen en om
de frustraties, die vaak met het retourneren van
producten gepaard gaan, weg te nemen.
U hoeft alleen maar uw defect Paxton product
binnen vijf jaar na aanschaf te retourneren aan uw distributeur of installateur, en die zal het of
repareren, of u een nieuw exemplaar bezorgen. Zodra we het product ontvangen zal het binnen een
aantal werkdagen worden verwerkt. In de meeste gevallen wordt het product vervangen en kunt het
gewoon omwisselen. We willen alles zo gemakkelijk mogelijk maken voor de installateurs en gebruikers
van onze producten. Onze garantie van vijf jaar en het retourbeleid helpen ons om dit goed te
kunnen doen.
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