Net2 toegangscontrole
De intelligente beveiligingsoplossing voor uw gebouw

Net2 toegangscontrole
Net2 is een gebruiksvriendelijk en flexibel, netwerk
gebaseerd toegangscontrolesysteem dat het beveiligen
van een gebouw ongelooflijk eenvoudig maakt.
Het systeem laat zich gemakkelijk bedienen en beschikt over
uitstekende eigenschappen die veel verder reiken dan het
eenvoudig beheren van de stromen mensen in en om een
gebouw. Bovendien biedt het voordelen zoals gebouwenbeheer
en systeemintegratie.
Net2 is een efficiënte oplossing om gebouwen compleet te beveiligen.
Het is ideaal voor kleinere gebouwen die minimale eisen stellen aan de
toegangscontrole, maar ook voor grotere complexen die in de toekomst
willen uitbreiden.
Als u de Net2 software eenmaal heeft aangeschaft, ontvangt u levenslang upgrades,
zonder verdere kosten.

Eenvoudig systeembeheer
• Rechttoe-rechtaan en eenvoudig te bedienen - Net2 werkt erg
intuïtief, voor het toevoegen van gebruikers en het beheren van
rapportages is geen specialistische technische kennis nodig. Een Net2
toegangscontrolesysteem is door iedereen te bedienen.
• Meerdere werkstations - Net2 is heel economisch, want u kunt een cliënt
versie zonder extra kosten op meerdere PC's of laptops installeren. Zo
kunt u het systeem op meerdere plaatsen beheren.
• Net2 Card Designer - Een slimme uitbreiding op uw Net2 systeem die
u kunt gebruiken voor het ontwerpen van professioneel ogende IDkaarten die ook als toegangspas inzetbaar zijn.
• Gebieden - Een heel eenvoudige manier om groepen deuren
in uw gebouw te beheren. Na het opsplitsen van uw locatie in
specifieke gebieden is het toevoegen van gebruikers met specifieke
toegangsrechten gemakkelijker dan het programmeren van individuele
deuren.

Een helpende hand voor HR
• Net2 Timesheet - Een waardevol hulpmiddel dat u helpt de
aanwezigheidstijden van uw mensen bij te houden, zodat HRprocessen soepel en eenvoudig verlopen.
• Net2 Timeline - Een snelle en gemakkelijke manier om overzichtelijk de
aanwezige tijden, ziektedagen en vakanties van uw medewerkers op
een beeldscherm te tonen.
• Aanwezigheid tool - Met deze tool is het mogelijk om de personen die
aanwezig zijn duidelijk te tonen door middel van verschillende kleuren
op een beeldscherm.

Hoog beveiligingsniveau
• Lockdown - Beveilig uw gebouw met één druk op de knop. De
Lockdown functie is ideaal voor gebouwen of kritische locaties die
vereisen dat het complex in een noodsituatie afgesloten wordt.
• Inbraakalarm - Bespaar tijd door Net2 te integreren met uw
inbraakalarm en beperk het aantal valse alarmen. Beheer het
inbraakalarm en de toegangscontrole voor de verschillende partities
van uw gebouw als één systeem.
• Anti-passback - Voorkom dat gebruikers zich onbevoegd toegang
kunnen verschaffen door hun ID-kaarten te ruilen. Als u in Net2 een
tijdgestuurde Anti-passback instelt, kan dezelfde ID-kaart binnen de
ingestelde tijdsperiode niet vaker dan éénmaal worden gebruikt.
• Geavanceerde beheerders bevoegdheden - Beperk de toegang die
beheerders hebben voor het beheren van verschillende afdelingen in de
Net2 software.
• Tijdelijke autorisaties - Wijzig de autorisatie van een gebruiker zodat
deze tijdelijk toegang heeft tot een deur of gebied, de autorisatie
zal automatisch terugkeren naar de oorspronkelijke instelling na het
verstrijken van de ingestelde tijd.

Gebouwenbeheer met één druk op
de knop
• Beheer deur wizard - U kunt hiermee aangepaste deur openingstijden
instellen zoals een deur continue open sturen, voor een specifieke tijd
openen of de deur sluiten.
• Triggers en acties - Bij een bepaalde gebeurtenis/trigger kunt u een
actie laten starten. U kunt het systeem zo instellen dat bijvoorbeeld
de verlichting en verwarming automatisch in- of uitschakelt als er een
gebeurtenis plaatsvindt. Daarmee bespaart u op uw energierekening.
Ook kunt u bijvoorbeeld door de dubbel aanbieden trigger een
bepaalde actie laten starten, zoals een deur toggelen.
• Plattegronden - Als u grafische afbeeldingen van uw gebouw uploadt
in de Net2 software kunt u uw deuren eenvoudig bedienen en
monitoren. Dit is een handige en vooral voor beveiligingspersoneel
nuttige manier om vanaf één plek alle deuren in uw gebouw te
overzien.
• Brandalarm - Integreer Net2 met uw brandalarm en programmeer
het systeem zodat branddeuren bij een noodgeval automatisch open
gaan om de veiligheid te verbeteren.
• Roll call - en presentielijsten - Laat uw systeem bij een brandalarm
automatisch Roll call en presentielijsten genereren. Die helpen
u precies vast te stellen wie in veiligheid is nadat het gebouw is
geëvacueerd.

Uitgebreide deurintercom integratie
• Net2 Entry - Integreer the next generation Net2 Entry, het meest
simpele deurintercom systeem beschikbaar, eenvoudig met Net2. Met
Net2 Entry kunt u een bezoeker via de audio/video kleurenmonitor
identificeren voordat u hem daadwerkelijke toegang verleent. Door
de integratie met Net2 toegangscontrole kunt u gebruik maken
van een aantal extra functies. Net2 Entry beschikt over Multiformat
leestechniek inclusief Mifare®, intuïtieve gebruikersinterface en
digitale Pan/Tilt camerafunctie voor de ultiemebeveiligingsoplossing.
• Triggers en Acties - Door verschillende triggers vanuit het Net2 Entry
systeem kunt u nu ook Triggers en Acties starten, zoals bijvoorbeeld
het inschakelen van buitenverlichting als een bezoeker aanbelt of het
laten afgaan van een externe bel in een bedrijfshal.

Geavanceerde systeemintegratie
• IP camera - Het live bekijken van beelden van IP camera’s welke
aangesloten zijn op het TCP/IP netwerk.
• Video Management systeem - Integreer uw Net2 systeem met een
Video Management Systeem (VMS) om op een snelle en efficiënte
manier videobeelden van elke deur te bekijken. Bespaar tijd met
het zoeken naar videogebeurtenissen en bespaar geld op extra
beveiligingspersoneel.
• Integreer met Ievo - Zo eenvoudig het is om een nieuwe kaart of tag
in te leren, zo eenvoudig leert u nu één of meerdere vingers in. Het
grote voordeel van deze integratie is dat u een gebruiker niet meer in
twee softwarepakketten hoeft aan te maken of te verwijderen. Door de
integratie hoeft u de gebruikers alleen nog maar te beheren in de Net2
software.
• SDK - Voor de Paxton Net2 software is ook een gratis SDK beschikbaar.
Met de SDK ofwel Software Development Kit is het mogelijk in C#
uw eigen applicatie te ontwerpen en deze te koppelen aan de Net2
SQL database. Ook wordt de SDK vaak gebruikt om de databases van
verschillende applicaties te koppelen.

Net2-toegangscontrole software
Paxton levert twee versies van deze Net2 software voor het Net2 toegangscontrolesysteem. Met zijn innovatieve functies,
slimme vormgeving en effectieve programmering is Net2 speciaal ontwikkeld om uw ervaring met het gebruik van
toegangscontrole te verbeteren en uw leven gemakkelijker te maken.

Net2 Lite Net2 Pro
Gratis, eenvoudige en betrouwbare
toegangscontrole software voor Net2,
ideaal om snel over een startklaar systeem
te beschikken.

De slimme Net2 software van Paxton. Net2
Pro biedt geweldige functies die veel verder
gaan dan eenvoudige toegangscontrole.

Eigenschappen
Meerdere werkstations
Kosteloze upgrades
CCTV integratie
Plattegronden
Triggers en Acties
Basis integratie met inbraaksysteem*
Net2 Entry integratie
Biometrie integratie
Timesheet & Timeline*
Kaart Designer
Geavanceerde bevoegdheden voor beheerders
Roll call en presentielijsten*
Integratie met brandalarm*
Anti-passback*
Lockdown*
Integratie met inbraaksysteem met meerdere partities*
Gebieden
Gepersonaliseerde welkomstpagina
Specifieke dagen
* Niet toepasbaar in combinatie met draadloze producten
Windows XP wordt niet langer ondersteund vanaf v5
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Tel vanuit BE: +32 (0)78 4851 47
info@paxton-benelux.com
www.paxton-benelux.com
De informatie in dit document was correct op het moment van publicatie, maar kan zonder enige voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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