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In het kort:
zz Meer dan 20 jaar op de Nederlandse
markt
zz Meer dan 1400 klanten in Nederland
zz 25 toegewijde medewerkers
zz Alle registratie toepassingen in en
om het gebouw

De onderneming
GONEN AUTOMATION is sinds 1989 actief op de Nederlandse
markt op het gebied van registratie oplossingen in en om het
gebouw voor onder andere toegangscontrole, tijdregistratie,
urenverantwoording, aanwezigheidsregistratie, parkeerbeheer,
bezoekersregistratie en personeelsplanning. Het bedrijf levert
producten en diensten van topkwaliteit aan alle segmenten van
de markt. Alle producten zijn webgebaseerd, gebruiken MS-SQL
als database en zijn volledig met elkaar geïntegreerd. Door de
uitzonderlijke kwaliteit is het bedrijf in Nederland zeer snel uitgegroeid tot de grootste leverancier van producten op haar gebied.

zz Alle producten zijn webgebaseerd
zz MS-SQL database
zz Alle producten volledig met elkaar
geïntegreerd
zz Alle producten in-house ontwikkeld
zz Oplossingen op het gebied van:
zz Toegangscontrole
zz Tijdregistratie
zz Urenverantwoording
zz Aanwezigheidsregistratie
zz Bezoekersregistratie
zz Parkeerbeheer
zz Vergaderkamerbeheer

GONEN AUTOMATION speelt flexibel in op de steeds veranderende eisen van de markt en technische ontwikkelingen worden
dan ook op de voet gevolgd.
De producten zijn zo flexibel dat, waar u bij anderen meestal
maatwerk moet laten verrichten, u bij GONEN AUTOMATION
hetzelfde kunt bereiken door het instellen van parameters. Dat
scheelt (veel) geld.

Service en support

De grote kracht van GONEN AUTOMATION is de uitgebreide en
goed ontwikkelde service- en supportafdeling. Dagelijks is een
team van specialisten bezig om de producten bij onze cliënten
te implementeren. Daarnaast beschikt GONEN AUTOMATION
over een eigen helpdesk zodat uw vragen direct kunnen worden
beantwoord.

Implementatie en opleiding

De juiste implementatie van een nieuw systeem is van groot
belang. De gegevens moeten betrouwbaar zijn, maar ook moet het
systeem volledig toegesneden worden op uw specifieke wensen.
Om dit te kunnen bereiken, bieden wij onze klanten een goede
opleiding aan die veelal bij de klant ter plaatse verzorgd wordt.
Deze opleiding wordt geheel afgestemd op uw eisen en wensen.

zz Personeelsplanning
Veelal zijn derden betrokken bij het implementatietraject. Denk
hierbij aan een installatiebedrijf, het salarisverwerkingsbedrijf, de
ERP leverancier, de leverancier van het personeelsmanagmentsysteem en anderen. GONEN AUTOMATION is altijd nauw betrokken
bij dit traject, zal advies geven en indien nodig hierbij de leiding op
zich nemen.
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GONEN AUTOMATION levert producten van zeer hoge kwaliteit.
Al onze software en hardware worden uitgebreid getest voor ze
bij onze klanten worden geïnstalleerd en gemonteerd. Hiervoor
hebben wij een speciaal bedrijfsonderdeel: GONEN AUTOMATION
SERVICES. Hier werken productspecialisten die ook zorgen voor de
installatie en implementatie van onze producten bij de klant.
Mocht er ondanks alle goede zorgen en de hoge kwaliteit toch
eens iets fout gaan dan kunt u rekenen op een snelle service.
GONEN AUTOMATION SERVICES heeft namelijk een speciale
afdeling die zich uitsluitend bezighoudt met het verlenen van
service en support.

Kerngegevens:
zz Alle producten volledig geïntegreerd
zz Opgericht in 1989
zz 25 Medewerkers
zz Ca. 1400 cliënten van verschillende
bedrijfsgroottes
zz Verschillende geïntegreerde producten
voor verschillende bedrijfsgroottes

GONEN AUTOMATION: een begrip

Vanaf de eerste start van GONEN AUTOMATION in 1989 hebben
wij op zeer succesvolle wijze meer dan 1400 systemen bij
organisaties geïnstalleerd. In het afgelopen decennium zijn wij
in Nederland dan ook uitgegroeid tot een begrip op het gebied
van toegangscontrole, tijdregistratie en aanwezigheidsregistratie.
Zeker als het gaat om de combinatie van deze systemen.

GONEN AUTOMATION
Directie

Verkoop

Administratie

Help desk
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In het kort:
zz Volledig webgebaseerd

Eagle - Time
Tijdregistratiesysteem
Eagle -Time is een complete state-of-the-art web-applicatie voor

zz Automatische dataverzameling en
-verwerking
zz Geschikt voor ieder type organisatie
zz Geschikt voor een ongelimiteerd aantal
medewerkers
zz Geschikt voor meerdere vestigingen op
één systeem
zz Uitgebreide personeelsgegevens
zz Volledig instelbare browsers
zz Automatische en ‘real-time’ berekeningen
zz Beschikbaar in meerdere talen

Krachtige functionaliteit en flexibele structuur

Alle typen medewerkers, zoals fulltimers, parttimers, oproepkrachten, ploegendienst medewerkers, flexibele medewerkers
en alle andere vormen van dienstbetrekking kunnen worden
ingevoerd in Eagle-Time. Voor iedere medewerker of een groep
medewerkers kunt u een aparte verwerkingsregeling treffen.
Hierdoor beschikt u over een ongeëvenaarde flexibiliteit. Dit gaat
overigens niet ten koste van de prestatie. Eagle-Time verwerkt
de dagelijkse gegevens binnen enkele seconden, ook wanneer u
duizenden medewerkers heeft.

zz Ingebouwde rapport generator

De verwerking wordt uitgevoerd door het opstellen van overzichtelijke parameters, aangevuld met krachtige rekenregels die
u kunt toepassen op verschillende fases van de verwerking.

zz Ingebouwde import/export module

Uitgebreide personeelsgegevens

zz Ingebouwde salaris overdracht module
zz Geïntegreerd met Excel en Word
zz Volledige systeembeveiliging met rechten
per gebruiker
zz ‘Audit trail’ module
zz Volledig geïntegreerd met alle andere
modules van de Eagle productlijn
zz Gebaseerd op een MS-SQL database
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de verwerking van zowel aanwezigheid als afwezigheid. De applicatie is geschikt voor ieder type organisatie, ongeacht het aantal
medewerkers. Eagle -Time heeft een ‘resultaat gerichte’ structuur:
u bepaalt alleen wat u wilt. Alle verwerkingen worden vervolgens
automatisch uitgevoerd om het gewenste resultaat te bereiken.

U kunt alle gewenste personeelsgegevens invoeren die u nodig heeft
voor tijdregistratie, maar Eagle-Time biedt u tevens de mogelijkheid om aanvullende gegevens in te voeren voor algemeen gebruik.

Volledig instelbare browser

De browser van Eagle -Time is volledig door u in te stellen. Met de
browser beschikt u over een bijzonder gebruiksvriendelijk overzicht van de dagelijkse en periodieke gegevens in het systeem. Op
de browser kunt u meerdere typen gegevens tonen en vervolgens
correcties uitvoeren en gegevens aanpassen. De berekening,
gebaseerd op de aangepaste gegevens, wordt direct uitgevoerd
en de resultaten zijn onmiddellijk zichtbaar op uw scherm. De
volgorde van de velden kan naar wens worden aangepast. Er kan
worden bepaald welke velden uitsluitend leesbaar zijn en welke
gemuteerd kunnen worden. Tevens kunt u naar keuze kleuren
toekennen aan geselecteerde velden om duidelijk onderscheid te
kunnen maken tussen de verschillende groepen van gegevens. De
op het scherm verschenen gegevens kunt u zelf selecteren, zodat
u alleen datgene te zien krijgt wat u belangrijk vindt.
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Voorbeeld van een browser met bovenin de dagelijkse gegevens en in het onderste gedeelte de specificatie van de uitzonderingen.

Ingebouwde rapportgenerator

Eagle-Time beschikt over vele standaard rapporten, waarvan

zowel de lay-out als de functionaliteit volledig naar wens zijn
aan te passen door de gebruiker. Daarnaast kunt u ook uw eigen
rapporten toevoegen. Door het uitgebreide selectiemenu bij de
rapporten krijgt u precies de gewenste gegevens. Rapporten
kunt u op uw scherm laten verschijnen, naar de printer sturen en
desgewenst opslaan in een bestand.

Grafische weergave van bijzonderheden

Met Eagle-Time hebt u een krachtig management middel in
handen om aan- en afwezigheid dagelijks, periodiek en op jaarbasis te kunnen volgen. U hebt in één oogopslag overzichten van
bijzonderheden, zoals afwezigheid, te late aankomst, te vroeg
vertrek, overuren, etc. U ziet alleen die onderdelen waar u in
geïnteresseerd ben.
U kunt tevens op zeer gebruiksvriendelijke wijze gegevens
selecteren en vervolgens automatisch naar Microsoft Excel
of Microsoft Word overdragen om grafieken te tonen of om
automatisch brieven op te stellen.

Import/Export

Een belangrijke module in Eagle-Time is de
Import en Export module om gegevens over
te dragen naar en van een ander systeem. De
gegevens kunnen op een selectieve manier
overgedragen worden. Gedurende de overdracht kunt u de gegevens aanpassen zodat
ze precies zullen passen in de database van
Eagle -Time (bij import) of bij de andere
systemen (bij export).
Een speciaal onderdeel van de export module
is de mogelijkheid om gegevens over te dragen
naar een salarisverwerkingssysteem. De salarisoverdracht module zorgt er voor dat de
gewenste vergoedingen op de juiste volgorde
en in het juiste formaat worden aangeboden
aan de salarisverwerkingssystemen.

Rechten toekennen

Met Eagle -Time kunt u per gebruiker persoonlijke rechten
toekennen. Het gaat hierbij om welke onderdelen van het
systeem hij / zij mag gebruiken. Vervolgens kunt u aangeven
welke gegevens men in kan zien en welke ook aangepast mogen
worden. Bovendien kan elke gebruiker zijn eigen gewenste taal
kiezen.
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In het kort:
zz Volledig webgebaseerd

Eagle - Job
Urenverantwoording systeem
Eagle-Job is een state-of-the-art web-applicatie voor het verza-

zz Automatische dataverzameling en
-verwerking
zz Geschikt voor iedere organisatie waar
uren worden verantwoord
zz Geschikt voor een ongelimiteerd aantal
medewerkers en projecten
zz Geschikt voor meerdere vestigingen
binnen één systeem
zz Drie verschillende kostenberekeningen
zz Volledig instelbare browsers met een
geïntegreerde browser voor tijdregistratie en urenverantwoording
zz Automatische en ‘real-time‘ berekening
zz Rapportage op zes niveaus van
werkzaamheden
zz Zes vrij te definiëren rapportniveaus
zz Zes vrij te definiëren tariefniveaus
zz Ingebouwde rapport generator
zz Ingebouwde Import / Export module
zz Automatisch toekennen van projecten
en activiteiten aan een persoon
zz Flexibele mogelijkheden voor in- en
uitvoer van data
zz Volledig geïntegreerd met alle andere
modules van de Eagle productlijn
zz Gebaseerd op een MS-SQL database
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melen, registreren en verwerken van werkzaamheden, alsmede
voor het bewaken van de voortgang van activiteiten en projecten.
Eagle-Job registreert en berekent tijden, aantallen en kosten die
betrekking hebben op de werkzaamheden.
Om de meest gedetailleerde verwerkingen uit te kunnen voeren,
beschikt Eagle-Job over maar liefst zes detailniveaus. Denk hierbij
aan een project die uit verschillende orders bestaat: iedere order
kan worden opgesplitst in sub-orders en op iedere sub-order
worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten
kunnen weer op diverse kostenplaatsen gebeuren en in iedere
kostenplaats bij verschillende machines. U kunt er zelf voor kiezen
met hoeveel niveaus u wilt werken.

Bepalen van tarieven en kosten

Eagle-Job biedt de mogelijkheid om de kosten te verwerken

op de geproduceerde aantallen of op de gemaakte uren. U kunt
maar liefst drie verschillende kosten berekenen. Bijvoorbeeld voor
interne berekeningen, voor externe berekeningen, maar ook voor
een door u bepaalde derde. Iedere berekening kunt u baseren op
het door u gekozen type tarief. Het medewerkerstarief, afdelingstarief, kostenplaats tarief en op een tarief die gerelateerd is aan
een activiteit, project, order, etc. Als dat niet voldoende is, dan
kunt u nog verfijnder te werk gaan door gecombineerde tarieven
te gebruiken. Bijvoorbeeld een tarief dat afhankelijk is van een
combinatie van medewerker, activiteit en kostenplaats.
Als onderdeel van de Eagle productlijn is Eagle-Job volledig geïntegreerd met het tijdregistratie systeem Eagle-Time en met alle
andere modules van de Eagle productlijn. Alle relevante informatie in de MS-SQL database kan door alle modules benaderd en
gebruikt worden. Vastgelegde regelingen in de ene module kunnen
hierdoor toegepast worden in de andere modules. Zodoende kan
een sluitende analyse van alle aspecten gemaakt worden.

Flexibele toepassing van regels

Bij de berekening van de werkzaamheden kan het systeem de
regels van het tijdregistratiesysteem Eagle-Time automatisch
toepassen. Denk bijvoorbeeld aan een pauzeregeling, afrondingsregeling en uitzonderingen. Maar u hebt ook de mogelijkheid om
alternatieve regels te gebruiken, bijvoorbeeld afwijkende lunchpauze regels of afwijkende afrondingsregels.
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Voorbeeld van de browser, met aan de bovenkant tijdregistratie gegevens en aan de onderkant de gegevens van urenverantwoording.

Ingebouwde rapportgenerator

Eagle-Job beschikt over vele rapporten: op niveau van activi-

teit, dag en periode. Zowel de lay-out als de functionaliteit zijn
volledig naar wens aan te passen. Daarnaast kunt u ook uw
eigen rapporten maken. Door het uitgebreide selectiemenu
bij de rapporten krijgt u precies de gewenste gegevens te zien.
Rapporten kunt u op uw scherm laten verschijnen, naar de
printer sturen en desgewenst opslaan in een bestand. EagleJob constateert en rapporteert tevens verschillen tussen de
geregistreerde uren op werkzaamheden en aanwezigheidsuren.
Hierdoor kunnen de meeste fouten in een vroeg stadium gecorrigeerd en geëlimineerd worden.

Geïntegreerde browser voor tijd- en jobregistratie

Eagle-Job beschikt over een zelf te definiëren browser, waarin u

de gewenste gegevens op de juiste manier kunt tonen, maar ook
aanpassen. Met de browser kunt u ook gelijktijdig zowel de tijd als
de verwante werkzaamheden bekijken, vergelijken en bewerken.
De resultaten van de aangepaste gegevens verschijnen onmiddellijk op uw scherm. De volgorde van de velden in de browser
kunnen door u ingesteld worden. Ook kunt u instellen welke
velden uitsluitend leesbaar zijn en welke aangepast mogen
worden. De mogelijkheid wordt aangeboden om bepaalde
velden andere kleuren te geven voor een beter overzicht.

Automatische toewijzing van standaard werkzaamheden

Wanneer een medewerker lang op een taak werkt, kunt u kiezen
om de werkzaamheden automatisch door het systeem toe te
laten kennen aan deze taak. U kunt zelfs de uren (procentueel)
over meerdere taken op één dag verdelen.

Ook wanneer er geen standaard taken worden
gebruikt, biedt Eagle-Job de mogelijkheid om
(wanneer men met een bepaalde activiteit
meerdere dagen bezig is) de laatste activiteit van
de vorige werkdag automatisch toe te kennen als
de eerste activiteit van de volgende dag, zolang
er niet op een nieuwe activiteit wordt geboekt.
Hierdoor wordt de noodzaak om te rapporteren
tot een minimum gebracht.

Flexibele import en export van gegevens

Eagle-Job beschikt over een Import en Export

module om gegevens over te dragen naar en
van een ander systeem. De gegevens kunnen op
een selectieve manier overgedragen worden.
Gedurende de overdracht kunt u verwerkingen
uitvoeren zodat de gegevens precies zullen
passen in de database van Eagle-Job (bij
import) of bij de andere systemen (bij export).

Dataverzameling en -invoer

Eagle-Job biedt verschillende middelen om

data te verzamelen en in te voeren. Denk
hierbij aan boekingsterminals, handheld terminals, barcodescanners, mobiele telefoons en
uiteraard kunt u zelf ook direct gegevens
invoeren via het toetsenbord. Ongeacht de
wijze van invoer worden de gegevens verwerkt
en bewaard in de database.
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In het kort:
zz Volledige web-applicatie

Eagle - Access
Toegangscontrole
Eagle -Access is een volledige webgebaseerde applicatie voor

zz Geschikt voor alle type organisaties
ongeacht het aantal medewerkers,
het aantal locaties en het gewenste
beveiligingsniveau
zz Ongelimiteerd aantal:
zz ingangen (sensoren)
zz lezers
zz timers
zz tellers
zz groepstellers
zz personen
zz kalenders
zz dagtypes
zz tijdzones
zz toegangsniveaus
zz transactie-eigenschappen
zz Anti-passback met tijdslimiet
zz Automatische instellingen op basis van
dag en tijdstip

Ingangen (deuren, slagbomen, tourniquets, etc.)

Eagle -Access kan een ongelimiteerd aantal ingangen (zoals

deuren, slagbomen, tourniquets, etc.) direct aansturen. Van al
deze ingangen kunnen combinaties gedefinieerd worden voor
verschillende groepen personen door middel van kalenders,
dagtypes, tijdzones, timers, tellers en groepstellers. Voor iedere
ingang kan zowel het binnenkomen als het vertrekken gecontroleerd worden. Daarnaast kan iedere ingang centraal geactiveerd
of geblokkeerd worden, zonder dat de toegangsregeling apart
voor iedere persoon aangepast hoeft te worden.

Personen

zz Commando’s

In Eagle -Access kan een ongelimiteerd aantal personen, met
personalia en foto, worden ingevoerd. Iedere persoon kan
toegang worden verleend tot één of meerdere ingangen terwijl
voor specifieke dagen of tijdzones weer andere regels kunnen
gelden. De geldigheid van de toegang kan worden beperkt op
datum; van één dag tot een onbepaalde periode en alles daartussen.

zz Scheduler

Tijdzones

zz Automode voor relais en voor sensoren
zz Tal van standaard rapporten

zz E-mails en sms
zz Voorwaarden gebaseerd op de status
van de sensoren, de relais, de timers,
de tellers en de tijd
zz Geïntegreerd met alle andere modules
van Eagle
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toegangscontrole waarin de geavanceerde functionaliteit gecombineerd is met bedieningsgemak. Alle aspecten die u zou
kunnen wensen bij een toegangscontrole applicatie treft u aan
bij Eagle -Access. Denk hierbij aan een ongelimiteerd aantal te
controleren ingangen, de mogelijkheid om per dag 96 tijdzones
per persoon te definiëren of de mogelijkheid om een onbeperkt
aantal personen in te voeren. Maar Eagle -Access staat niet op
zichzelf. Het is geïntegreerd met alle andere Eagle modules.

Voor iedere ingang kan een ongelimiteerd aantal tijdzones gelden.
Voor iedere dag of dagsoort en voor iedere persoon of groep
personen kunnen aparte tijdzones ingesteld worden. Bijvoorbeeld, aparte tijdzones voor werkdagen, voor het weekend, voor
de medewerkers en aparte tijdzones voor het management.

Kalender

Naast alle dagen van de week kunnen ook additionele (speciale)
dagen in Eagle-Access ingevoerd worden, zoals feestdagen of
ADV dagen.
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Voor iedere dag of dagsoort kunnen aparte toegangsregelingen
per persoon of per groep ingesteld worden. Hierdoor kan
bijvoorbeeld op 1 januari alleen aan een bepaalde groep toegang
worden verleend.

Geavanceerde mogelijkheden

Naast standaard controleren van deuren beschikt Eagle -Access
over een AutoMode functie. De AutoMode functie biedt de mogelijkheid om op bepaalde dagen en tijdstippen deuren en andere
ingangen automatisch aan te sturen, alsmede de mogelijkheid
om op bepaalde dagen en tijdstippen de sensoren te activeren
en te blokkeren. Een andere functionaliteit is de mogelijkheid om
voorwaarden te stellen afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen.
Om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, biedt Eagle Access een zeer sterke commando functionaliteit. U kunt een
ongelimiteerd aantal commando’s in het systeem definiëren.
Denk hierbij aan het aansturen van een specifieke deur, het blokkeren van een sensor, het versturen van een sms, etc. Vervolgens
kunt u commando sets definiëren waarin geselecteerde commando’s worden ondergebracht. De commando set kan geactiveerd
worden door een sensor die omhoog of omlaag gaat, een timer
en elk ander onderdeel van het systeem dat geprogrammeerd
wordt om een commando set te activeren. U kunt een commando
set ook activeren door op een icoon op het scherm te klikken of
door in de kalender een dag en tijdstip te definiëren.

Onbeperkt aantal ingangen

Tijdzones voor specifieke groepen of personen

Rapporten

Eagle-Access beschikt over tal van rapporten, zoals een transac-

tierapport, een medewerkersrapport, lezers-, sensoren- en relaisrapporten. Daarnaast kan ieder rapport worden geselecteerd op
verschillende velden, zoals datum, tijd, lezer, etc.

Historie

Alle gebeurtenissen worden gedurende een ongelimiteerde
periode opgeslagen waardoor alle geboekte transacties
nauwkeurig kunnen worden nagegaan. Dit geeft de mogelijkheid om altijd na te gaan aan wie, waar en wanneer toegang is
verleend (of geweigerd).

Kalenders met speciale dagtypes

Wachtwoorden en toekennen van rechten

Door het invoeren van het wachtwoord worden de rechten automatisch toegekend. Iedere gebruiker kan beperkte of uitgebreide
bevoegdheden toegekend krijgen. Hierdoor kan iedere gebruiker
alleen die onderdelen van het systeem bedienen die aan hem/
haar van te voren zijn toegekend.

Eigen omgeving

Commando set, bijvoorbeeld een avondroutine waarbij
de lichten uitgaan

U kunt voor iedere gebruiker een eigen taal met eigen omschrijvingen en termen instellen en selecteren met behulp van de
synoniemenlijst.
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In het kort:
zz Volledige webgebaseerde applicatie

Eagle - Presence
Aanwezigheidsregistratie
Eagle -Presence is de ideale oplossing voor degenen die in één

zz Direct inzicht in aan- en afwezigheid
van alle medewerkers en bezoekers

oogopslag willen weten welke medewerkers op een bepaalde locatie
aanwezig zijn. Eagle-Presence is een onmisbaar systeem voor onder
adere telefonisten, receptionisten, portiers en beveiligingsbeambten.
Eagle -Presence geeft in één blik op het scherm antwoord op de

zz Geschikt voor alle type organisaties
ongeacht de grootte, het aantal
personen en de locatie

volgende vragen:

zz Ongelimiteerd aantal statussen: In, Uit,
Pauze, Niet Storen, Dienstreis, etc.

•

•
•

•
zz Op elk tijdstip onmiddellijk een calamiteitenrapport

zz Identificatie met behulp van foto’s

zz Diverse rapporten

zz Sorteren en filteren op verschillende
onderdelen, zoals status en locatie

zz Geïntegreerd met alle andere modules
van de Eagle

In geval van calamiteiten: wie is er binnen?
Bij de receptie: hoeveel mensen zijn aanwezig en wie is op
welke locatie, op welke afdeling en in welk gebouw?
Bij vertrek: bent u de laatste die vertrekt en dient u dus de
nodige maatregelen te treffen?
Bij geen gehoor: is een persoon afwezig, is hij op een andere
locatie, wil hij niet gestoord worden, is hij buiten de deur
werkzaam of heeft hij pauze?

Direct inzicht in aan- en afwezigheid van medewerkers

U beschikt altijd over de meest actuele status in een goed en
duidelijk overzicht. Doordat u kunt selecteren op bijvoorbeeld
bedrijf, locatie, afdeling, heeft u altijd de lijst met personen
waarin u geïnteresseerd bent op het scherm. Dankzij de vrij in
te stellen aanwezigheidsfilters kunt u een selectie maken op
persoons-kenmerken die binnen uw organisatie van belang zijn;
zoals EHBO en/of BHV gediplomeerden, of medewerkers met
een bepaalde bevoegdheid. Met de speciale zoekfunctie kan een
medewerker snel getraceerd worden.

Goede aansluiting op het calamiteitenplan

Bij calamiteiten geeft Eagle-Presence altijd de gewenste informatie. Het calamiteitenrapport kan worden getoond op het
scherm, maar ook op elke printer op het lokale netwerk worden
uitgedraaid. Het rapport geeft per verzamelpunt en per afdeling
informatie over wie aanwezig is en waar en wanneer hij/zij voor
het laatst heeft geboekt.

Identificatie met behulp van foto’s

Bij het boeken wordt, indien gewenst, een foto van de medewerker
op het scherm getoond. Dit kan in het hoofdscherm of in het
scherm met personeelsinformatie dat afzonderlijk kan worden
getoond.
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Persoonsinformatiescherm

In
Uit

Lege
brievenbus

Werkt thuis
Zakenreis
Niet storen

Brievenbus
met
informatie

Pauze
Calamiteitenrapport per afdeling en per verzamelplaats

Aanwezigheidsscherm: Statussen en kleuren kunnen
door de gebruiker worden bepaald.

Single- en multi-user gebruik

Diverse rapportage mogelijkheden

Eagle -Presence is, net als alle andere modules van de
Eagle, een webgebaseerde applicatie en kan dus door een

ongelimiteerd aantal gebruikers worden geraadpleegd. Per
gebruiker kunnen bevoegdheden en de gewenste taal worden
toegewezen. Elke gebruiker krijgt vervolgens alleen informatie over die groep of groepen medewerkers die binnen zijn
bevoegdheden liggen.

Eagle-Presence bevat diverse standaard rap-

porten: medewerkerslijst, calamiteitenrapport,
dagelijks transactierapport, etc.

Koppeling met andere systemen

Eagle -Presence is volledig met alle andere modules van de
Eagle applicatie geïntegreerd, maar kan ook aan andere

systemen gekoppeld worden, bijvoorbeeld met tijdregistratie- of personeelsinformatiesystemen.
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In het kort:
zz Volledige webgebaseerde applicatie

Eagle - Visitor
Bezoekersregistratie
Eagle -Visitor is een hulpmiddel voor iedere organisatie die

zz Planning van bezoekers vooraf
zz E-mail naar de bezoeker ter bevestiging
van de afspraak
zz Overzicht van de status van bezoekers:
‘Gepland’, ‘Aangekomen’, ‘Toegelaten’
en ‘Vertrokken’ (en zes aanvullende,
zelf in te stellen, statussen)
zz Gegevens door de bezoeker zelf in te
voeren en/of te controleren
zz Het automatisch afgeven van een
bezoekerspas / -badge
zz Reserveren van parkeerplaatsen
zz Reserveren van vergaderruimte(s)
zz Automatisch toevoegen van bezoekers
aan de aanwezigheidsregistratiemodule
zz Overzicht van historie van gegevens:
welke bezoeker is wanneer geweest,
hoe lang en bij welke medewerker
zz Geïntegreerd met alle andere modules
van de Eagle

bezoekers ontvangt. Of de bezoeker zich meldt bij de portier,
bij de receptie of direct bij de contactpersoon: Eagle-Visitor
biedt hiervoor een uitstekende oplossing. Omdat de gegevens
door de bezoekers zelf kunnen worden ingevoerd, neemt EagleVisitor u veel werk uit handen. Aanvullend hierop kunt u met
Eagle-Visitor parkeerplaatsen en vergaderruimtes reserveren
en bezoekers van tevoren inplannen. Door vastlegging van de
gegevens bent u in staat om na te gaan wie op bezoek is geweest,
wanneer en bij welke medewerker.

De Eagle-Visitor - Console functie

Bij het onderdeel Console kan de bezoeker bij aankomst zijn taal
kiezen en eigen gegevens invoeren zoals zijn naam, de naam van
de organisatie en de naam van de contactpersoon. De invoer van
deze gegevens kan versneld plaatsvinden door gebruik te maken
van gegevens van een eerder of reeds gepland bezoek. Naar
wens kan op de Console informatie worden verstrekt over de
ontvangende organisatie, zoals productinformatie of veiligheidsen gedragsvoorschriften.

De Eagle-Visitor - Administrator functie

Dit onderdeel wordt gebruikt door de beheerder. Dit kunnen
bijvoorbeeld receptionisten, baliemedewerkers of portiers zijn. De
beheerder kan bezoekersgegevens invoeren en controleren (gelijk
aan de functionaliteit van de Console), bezoekerspassen ontwerpen,
aanpassen en uitprinten. De Administrator functie verschaft een
duidelijk inzicht in de geplande, gearriveerde, toegelaten en de
vertrokken bezoekers. De beheerder kan de bezoeken niet alleen
plannen, maar deze ook aanpassen en afhandelen. Met een e-mail
functie wordt de bezoeker automatisch bij de contactpersoon
aangemeld. Bovendien bestaat de mogelijkheid om parkeerplaatsen en vergaderruimtes te reserveren. Diverse rapportages
geven gedetailleerd inzicht in wie op bezoek is geweest, wanneer
en bij welke medewerker.

De Eagle-Visitor - Entry functie

Het registreren van de bezoeker kan versneld plaatsvinden als
iedere (bevoegde) medewerker vooraf de afspraken inplant en
eventueel parkeerplaatsen en vergaderruimte(s) reserveert. Dit is
mogelijk door middel van de Entry functie. Van het geplande bezoek
kan een bevestiging per e-mail naar de bezoeker worden verstuurd.

14
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De Eagle-Visitor - Vergaderruimte functie
Met deze module kunnen de vergaderruimtes worden beheerd.
Per vergaderruimte kunnen de capaciteit en de beschikbare
middelen worden vastgesteld. Bij het plannen kan rekening
worden gehouden met voorbereidings- en opruimtijden. Tevens
kan een lijst met aanvullende benodigde middelen worden opgesteld, evenals een lijst met gewenste consumpties.
Indien Eagle-Presence is aangeschaft, kunnen bezoekers (die via
Eagle-Visitor worden geregistreerd) automatisch deel uitmaken
van het calamiteitenplan van het bedrijf. Eagle-Visitor is namelijk volledig geïntegreerd met alle andere modules van de Eagle
zoals Access, Presence, Parking, etc.

Verschillende soorten statussen van het bezoek

Verschillende selectiemogelijkheden

Bezoekersoverzicht

GONEN AU TOM AT ION | T EL. (078) 652 0720 | INF O@GONEN.NL | W W W.GONEN.NL
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In het kort:
zz Volledige webgebaseerde applicatie
zz Ongelimiteerd aantal parkeerterreinen
zz Ongelimiteerd aantal parkeerplaatsen
per terrein
zz Grafisch inzicht in het bezettingsniveau
van iedere parkeerplaats en de minimale
en maximale bezetting per kwartier
zz Per parkeerterrein de openingstijden in
te stellen
zz Automatische aanwijzing van een alternatief parkeerterrein indien er geen
plaats meer is
zz Mogelijkheid om een parkeerterrein in
te delen per groep met een maximaal
aantal plaatsen per groep
zz Reserveringsmogelijkheid per parkeerterrein
zz Volledig geïntegreerd met alle andere
modules van de Eagle

Eagle - Parking
Parkeerbeheer
Met Eagle -Parking is het mogelijk om een ongelimiteerd aantal
parkeerterreinen en parkeerplaatsen te beheren, ook wanneer deze
zich op verschillende locaties bevinden. Hiermee kunt u op gemakkelijke wijze parkeerplaatsen toewijzen aan bepaalde personen.
Met behulp van de grafische weergave van de parkeerplaatsen
wordt het beheren van de parkeerplaatsen simpel en overzichtelijk. U ziet in één oogopslag wat de bezetting is van ieder terrein
op een bepaalde dag en een bepaald tijdstip. Voor de reservering
van parkeerplaatsen voor bezoekers worden de tijden van het
geplande bezoek automatisch overgenomen uit de bezoekersregistratiemodule. Er wordt ook automatisch rekening gehouden
met aankomst- en vertrektijden.
Per parkeerterrein kunt u zelf aangeven wat de openingstijden
zijn. Wanneer een parkeerterrein vol is, zal Eagle -Parking
automatisch een alternatief parkeerterrein toewijzen. Omdat dit
programma volledig webgebaseerd is, is het mogelijk om in te
loggen vanaf iedere locatie. Zelfs een bezoeker kan, met toegekende rechten, toegang krijgen via het internet om gemakkelijk
zijn parkeerbewijs en een routebeschrijving te printen.
De Parkeerbeheer module bevat ook geavanceerde opties zoals
het toekennen van een bepaald aantal parkeerplaatsen aan een
bepaalde groep. Bijvoorbeeld bij verhuur van (een deel van) het
terrein aan derden. Zodra deze limiet is bereikt, kan er pas een
auto van deze groep het parkeerterrein betreden als een ander
uit de groep het parkeerterrein heeft verlaten.

Single- en multi-user gebruik

Eagle -Parking is, net als alle andere modules van de Eagle,
een web applicatie en kan dus door een ongelimiteerd aantal
gebruikers worden geraadpleegd. Bij het opstarten van de
Eagle kan de gewenste taal worden gekozen en per gebruiker
kunnen bevoegdheden worden toegekend. Iedere gebruiker
krijgt vervolgens alleen informatie over die groep of groepen
medewerkers die binnen zijn bevoegdheden liggen.

Koppeling met andere systemen

Eagle -Parking is volledig geïntegreerd met alle andere modules
van de Eagle applicatie, zoals de bezoekers- en aanwezigheids-

registratiemodules.
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Voor iedere geplande afspraak kunt u aangeven op welk terrein hoe lang een
parkeerplaats gereserveerd dient te worden.

Definitie van parkeerterreinen
Reserveringen

extra aankomsttijd

extra vertrektijd

Grafische weergave van individuele reserveringen, inclusief zelf aan te geven marge

Grafische cumulatieve weergave van reserveringen gedurende openingstijden
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In het kort:
zz Volledige webgebaseerde applicatie
zz Ongelimiteerd aantal vergaderkamers
zz Grafisch inzicht in het bezettingsniveau
van de vergaderruimtes
zz Mogelijkheid om aan iedere ruimte
een vaste inventaris toe te voegen
zz Per vergadering de mogelijkheid om
aanvullende artikelen te reserveren
zz Per vergadering de mogelijkheid om
verbruiksartikelen te bestellen, zoals
koffie, thee of frisdrank
zz Volledig geïntegreerd met alle andere
modules van de Eagle

Eagle - Meeting Room
Vergaderkamerbeheer
Met Eagle-Meeting Room is het mogelijk om uw vergaderkamers
en overige (verhuurbare) ruimtes te beheren, ook wanneer deze
zich op verschillende locaties bevinden. U kunt een onbeperkt
aantal ruimtes aanmaken, waarbij u kunt aangeven wat de
capaciteit van iedere ruimte is. Tevens kunt u een onbeperkt
aantal vaste artikelen (inventaris) aanmaken en deze aan de
ruimtes koppelen.
Daarnaast kunt u verbruiksartikelen en mobiele gebruiksartikelen
aanmaken (denk hierbij bijvoorbeeld aan artikelen zoals
notitieblokken en laptops). Deze artikelen kunt u ook eventueel
een huurprijs per uur meegeven.
Bij het reserveren van een ruimte kunt u natuurlijk aangeven
wanneer en hoe lang u de ruimte nodig heeft en voor hoeveel
personen, maar u kunt tevens de verbruiksartikelen en mobiele
gebruiksartikelen mee reserveren. Consumptieartikelen komen
automatisch op de lijst van het cateringbedrijf.

Single- en multi-user gebruik

Eagle-Meeting Room is, net als alle andere modules van de
Eagle, een webgebaseerde applicatie en kan dus vanaf een

willekeurige locatie worden geraadpleegd. Bij het opstarten van
de Eagle kan de gewenste taal worden gekozen en per gebruiker
kunnen bevoegdheden worden toegekend.

Koppeling met andere systemen

Eagle-Meeting Room is volledig geïntegreerd met alle andere
modules van de Eagle applicatie. Als u bijvoorbeeld een bezoeker

plant, dan kunt u direct een vergaderruimte reserveren.
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Onbeperkt aantal vergaderruimtes aan te maken, met capaciteit en eventuele huurprijs.

Voorbeeld van een lijst van vaste artikelen, mobiele gebruiksartikelen en verbruiksartikelen, met voor de
laatste twee categorieën een eventuele huurprijs per uur of artikelprijs.

extra marge

extra marge

Grafische weergave van (individuele) reserveringen, inclusief zelf aan te geven marge (voor voorbereiding en opruiming)
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In het kort:
zz DCM is een communicatie service voor
verbinding tussen de terminals en de
server
zz De DCM bestaat uit twee onderdelen:
zz DCMS is het service onderdeel
zz DCMM is het management
programma waarmee de
gebruiker de service kan beheren
zz De DCM kan communiceren met
meerdere typen terminals van
verschillende fabrikanten
zz De DCM kan:
zz Terminals (her)programmeren
zz Data verzamelen
zz De verzamelde data bewaren in
bestanden en in databases
zz Inkomende data formatteren
zz Interne data bij de terminals
aanvragen
zz Relais aansturen
zz Tijd van de terminals aanpassen
zz Tellers verhogen, verlagen en
resetten
zz Timers starten en stoppen
zz Lezers activeren of blokkeren

DCM
Communicatiemodule
DCM staat voor ‘Data Communicatie Module’, hetgeen staat voor
wat deze module doet. De DCM is de verbindingsschakel tussen de
Eagle applicaties en de terminals. De DCM is een service, hetgeen
onder andere betekent dat zodra de server wordt opgestart ook de
DCM wordt opgestart. Met andere woorden: u als gebruiker hoeft
niks te doen om de communicatie op gang te brengen.
De DCM verzamelt data, programmeert en stuurt de terminals aan
op vastgestelde tijden. Dat gebeurt allemaal op de achtergrond
zonder dat u hier iets voor moet doen. Uiteraard kunt u alles wat
automatisch gaat ook handmatig uitvoeren. Dat is de “on demand“
actie.

De DCM bestaat uit twee onderdelen:
•
•

DCMS is het serviceonderdeel dat op de achtergrond draait.
DCMM is het manager onderdeel dat u als gebruiker in staat
stelt om parameters in te stellen, informatie te verkrijgen en
commando’s uitvoeren.

Terwijl de DCM in de meeste gevallen gebruikt wordt door de Eagleapplicaties, kan het zowel voor de Eagle als voor andere applicaties
gebruikt worden. De DCM kan de verzamelde gegevens in verschillende bestanden of in verschillende databases neerzetten. Tegelijkertijd kan de DCM ook gegevens verzamelen van andere bronnen,
zoals transactiebestanden, handheld terminals, etc. U kunt de DCM
gebruiken om de communicatie tot stand te brengen via seriële
verbinding (RS-232 of RS-485), via de LAN en ook via het internet.
De DCM biedt u de mogelijkheid om uitgebreide functies in te
schakelen om het functioneren van de terminals te controleren,
aan te sturen en te monitoren. U kunt hierbij denken aan lezen
van de status de terminals, evenals het aanvragen van interne
informatie zoals de stand van de relais en de sensoren, de timers
en de waarde van de tellers, de interne kloktijd, de capaciteit van
het geheugen. Tevens kunt u met de DCM de tijd aanpassen, relais
aansturen, tellers verhogen en verlagen, etc.
De DCM biedt u ook de mogelijkheid om automatisch gegevens
te verzamelen, met bepaalde regelmaat en uiteraard per terminal
afzonderlijk te bepalen welke gegevens naar welk bestand/database
worden geschreven en ook in welk formaat. Op de volgende pagina
staan voorbeelden van enkele schermen van de DCM.
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5

Overzichtsscherm in de DCM software
1 Hier ziet u een overzicht van de gedefinieerde terminals en de daarop aangesloten lezers.
2 In het tweede vlak staan alle databases waarin de transacties worden opgeslagen.
3 Links onderin bovenstaande afbeelding staan de (vooraf) gedefinieerde schedules.
4 Het middelste scherm bevat informatie over de terminal die op dat moment geselecteerd is, in dit geval de Mi-4000.
5 In het meest rechtse vlak op bovenstaande afbeelding ziet u informatie en de status van de verschillende elementen van de gekozen
terminal, in dit geval is dat de Mi-4000.

Mogelijkheden voor de instelling van de tijd van een
terminal
Aansturing van relais van de gekozen terminal (Mi-8000)

Informatie uit het ‘Event log‘ bestand
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In het kort:
zz Grafische kleurendisplay met touchscreen
zz Geïntegreerd Ethernet/IP interface
zz Makkelijk te ontwikkelen interne procedures
zz Geheugen voor meer dan 10 miljoen
transacties en meer dan 100.000
medewerkers
zz Twee relais en twee sensoren
zz Ondersteunt diverse leestechnieken,
zoals magneetstrip, proximity, barcode
en biometrie
zz Verticaal of horizontaal te monteren
zz Power over Ethernet
zz Mogelijkheid MP3- en .wav-bestanden
af te spelen (1W speaker)
zz Microfoon voor opname
zz Seriële, LAN, WiFi en GSM communicatie

SuperTrax
Boekingsterminal
De SuperTrax is een zeer geavanceerde boekingsterminal, die
praktisch voor ieder type dataverzameling gebruikt kan worden.
Uiteraard kan de terminal ingezet worden voor de traditionele
tijdregistratie- en urenverantwoording, maar ook bijvoorbeeld
voor bezoekersregistratie of in de kantine. Omdat de SuperTrax
een volledig programmeerbare terminal is, kan deze ook gebruikt
worden voor andere toepassingen, zoals in een kiosk, als informatievoorziening, als intercom gecombineerd met toegangscontrole
en veel meer.
Met zijn moderne en stijlvolle uiterlijk kunt u deze boekingsterminal overal plaatsen. De SuperTrax terminal maakt gebruik van
de nieuwste technieken, zoals een grafisch touchscreen dat u
volledig kunt inrichten, daardoor is de SuperTrax zeer gebruiksvriendelijk. Door al deze eigenschappen is de SuperTrax zeer
waarschijnlijk de meest geavanceerde boekingsterminal op de
markt.
De SuperTrax terminal heeft een touchscreen display met LEDverlichting die de mogelijkheid biedt om een ongelimiteerd
aantal functies onder te brengen op de door u te kiezen plaats in
het scherm. De standaard ingebouwde mogelijkheden voor tijdregistratie, aan- en afwezigheidregistratie en urenverantwoording kunnen makkelijk worden uitgebreid met de door u toe te
voegen applicaties. Functies met betrekking tot het invoeren van
gegevens zoals vakanties, reiskosten, autorisatie of algemene
vragen over balansen kunnen makkelijk worden toegepast.

zz Back-up batterij 2 of 10 uur
zz Kan zowel online als offline worden
gebruikt
zz Geschikt voor tijdregistratie, afwezigheidsregistratie, urenverantwoording,
kiosk en vele zelf te ontwikkelen applicaties
zz Toepasbaar in vrijwel elke branche en
organisatie
zz Kunststof behuizing
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De SuperTrax ondersteunt diverse leestechnieken. Magneetkaart, barcode en biometrie zijn optionele technieken die kunnen
samenwerken met de interne RFID lezer indien er een dubbele
identificatie of verificatie vereist is.
De SuperTrax kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd
worden. Via de ingebouwde mono speaker is het mogelijk om
MP3- en .wav-bestanden af te spelen.
Als modern apparaat beschikt de SuperTrax standaard over ingebouwde LAN-communicatie. Desgewenst kan gebruik worden
gemaakt van PoE (Power over Ethernet) stroomvoorziening om
de bekabeling te vereenvoudigen.
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Specificaties
Algemeen
zz
zz
zz
zz
zz

256 Mb RAM en 256 MB flash geheugen
Horizontaal en verticaal te monteren
1W mono speaker om .wav en mp3-bestanden af te spelen
Microfoon voor geluidsopname
Display met touchscreen en LED-verlichting

Communicatie
zz
zz
zz
zz
zz
zz

SuperTrax terminal met interne RFID lezer

FTP server, web server
3 USB-poorten (1 intern en 2 extern)
1 Ethernet 10/100 Mb/s
1 seriële RS232 en één RS485
1 SD / MMC-slot
Interne RFID lezers

Karakteristieken
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Behuizing van ABS
Gewicht: 740 gr
Afmeting: 23 cm x 13,2 cm x 5,2 cm (HxBxD)
IP55 bescherming
Vochtigheid 0-100%
Werktemperatuur: -10˚C tot 50˚C
Storage temperatuur: -25˚C tot 55˚C

SuperTrax terminal met fingerprintlezer

Elektrische kenmerken
zz 12-48 VDC / 5-7 W (10 W bij snelle batterijoplading)
zz Back-up batterij, keuze uit 2 uur of 10 uur continue werking
tijdens stroomstoring

Opties
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

WiFi 802.22 b/g (USB)
GSM/GPRS modem (USB)
Memory key (USB) PSTN 56K analoge modem
Externe biometrische lezer
Externe magneetkaartlezer
Externe barcodelezer
Externe fingerprintlezer
Interne flash disk met 30 MB
PoE (Power over Ethernet) 802.3.af

SuperTrax terminal met magneetstriplezer
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In het kort:
zz Helder transflectief beeldscherm dat
zelfs in vol daglicht goed leesbaar is
zz Geïntegreerde Ethernet / IP interface
zz Geheugen voor meer dan 10 miljoen
transacties en meer dan 100.000 gebruikers
zz Ondersteunt diverse leestechnieken,
zoals magneetstrip, proximity, barcode
en biometrie
zz Gebruikersgroepen en tijdzones
zz Power over Ethernet
zz Geschikt voor IN, UIT en afwezigheidstransacties
zz Kan zowel online als offline worden
gebruikt
zz Toepasbaar in vrijwel elke branche en
organisatie
zz Standaard back-up batterij
zz Kunststof behuizing
zz X2 terminal met toestenbord
zz X2 terminal met USB-poort
zz GSM versie optioneel bij de X2 terminal

X1 & X2
Boekingsterminal
De X1 en X2 terminals zijn innovatieve tijdregistratie- en aanwezigheidsregistratie terminals. De terminals zijn geschikt voor alle
situaties die robuuste en compacte terminals vereisen, waarbij
geen concessies mogen worden gedaan aan functionaliteit, technologie en design.
De X1 en X2 terminals hebben een groot, helder scherm dat duidelijk
de tijd, het transactietype en resultaat van de transactie aangeeft.
Het resultaat wordt ook weergegeven door middel van een geluidssignaal. Alle instellingen en besturing zijn via het supervisor menu
beschikbaar.
De terminal is beschikbaar met verschillende lezertechnologieën.
Een radiofrequentielezer kan worden ingebouwd en de lezers voor
barcode, magneetstrip en biometrie bevinden zich aan de onderkant
van de terminal. In aanvulling op de hoofdlezer is het ook mogelijk
een tweede externe lezer toe te voegen met dezelfde technologieën.
De X1 terminal heeft een zestal toetsen die gebruikt kunnen worden
om de gewenste functie te activeren. De X2 terminal heeft daarnaast 10 numerieke toetsen voor het invoeren van pincodes. De
inwendige batterij zorgt voor een autonome werking, zelfs in geval
van een stroomstoring. PoE (Power over Ethernet) is een standaard
eigenschap die het installeren van het systeem vergemakkelijkt.
De communicatie verloopt via een Ethernet 10/100 PoE poort met
TCP/IP HTTP protocol voor de communicatie met de server en FTP
protocol om transacties door te geven en parameters te configureren.
De input/output sectie bestaat uit één interne relais die gebruikt kan
worden om toegang te verlenen of om een alarm te doen afgaan op
in te stellen tijden. Daarnaast is er een optionele externe kaart met
twee relais en twee digitale inputs die de toegang tot een bepaald
punt optimaal beveiligt, omdat het binnenin de afgeschermde
ruimte kan worden geïnstalleerd. Hierdoor is alleen de terminal zelf
van buitenaf benaderbaar en zijn de commando’s ontoegankelijk.
De X2 terminal heeft naast het toetsenbord als extra nog een GSM
optie waarmee de gebruiker de terminal met een mobiel kan benaderen en een externe USB-poort waarmee de gebruiker de gegevens
op een USB-stick kan overzetten in het geval er geen communicatie
met een host mogelijk is.
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Specificaties
Algemeen
zz Geheugen voor meer dan 10 miljoen transacties en meer
dan 100.000 gebruikers
zz 1 interne relais met als optie uitbreidingskaart met 2 externe
relais
zz Meertonig signaal
zz Helder transflectief beeldscherm dat zelfs in vol daglicht
goed leesbaar is
zz Batterij blijft één uur werken met automatische
uitschakelmogelijkheid

X1 terminal

Communicatie
zz
zz
zz
zz

TCP/IP, HTTP en FTP
10/100 Mb/s
Interne RFID lezers mogelijk
Externe lezers zoals magneetstrip, barcode en biometrie
mogelijk

Karakteristieken
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Behuizing van ABS V0
Gewicht: 400 gram
Werktemperatuur: -10˚C tot 50˚C
Storage temperatuur: -10˚C tot 50˚C
Afmeting: 12 cm x 13 cm x 5,2 cm (HxBxL)
IP55 bescherming

Elektrische kenmerken

X2 terminal met fingerprintlezer

zz PoE 802.3.af of voeding 9 tot 50 V

Extra’s van X2 ten opzichte van X1
zz X2 kan geleverd worden met GSM-mogelijkheid
zz X2 wordt geleverd met toetsenbord
zz X2 wordt geleverd met USB-poort

X2 terminal met magneetstriplezer
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In het kort:
zz Volledig programmeerbaar
zz Kan gelijktijdig informatie ontvangen
van twee lezers
zz Kan gelijktijdig twee deuren aansturen
zz Voorzien van twee relais en twee
sensoren
zz Kan 100.000 personen controleren
zz Geheugen voor 100.000 transacties
zz Twee seriële communicatiepoorten
zz LAN poort
zz Kan automatisch op ingestelde dagen
en tijden de relais aansturen
zz Kan automatisch op ingestelde dagen
en tijden de sensoren blokkeren of
activeren
z z Ongelimiteerd aantal tijdzones per
persoon
zz Ongelimiteerd aantal kalenders
zz Acht timers, acht tellers en acht groepstellers
zz Visuele en geluidsindicatie bij correcte
of foutieve boekingen bij de lezers
zz Anti-passback functie met in te stellen
tijdslimiet
zz Geschikt voor biometrische lezers
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Mi-2000
Toegangscontrole-terminal
De Mi-2000 is een zeer geavanceerde toegangscontrole-terminal
met buitengewoon uitgebreide functionaliteiten. Er kunnen twee
lezers aan de Mi-2000 terminal worden aangesloten. De Mi-2000
terminal beschikt over twee relais om deuren, slagbomen, tourniquets of andere toegangsmiddelen te kunnen aansturen. Tevens
heeft deze terminal twee sensoren om een signaal van buitenaf te
ontvangen, bijvoorbeeld van een deursensor, een brandalarm- of
inbraakalarmsysteem. De lezers, relais en sensoren werken volledig onafhankelijk van elkaar alsof ieder aan een eigen terminal is
aangesloten.
De Mi-2000 terminal ondersteunt diverse leestechnieken zoals
magneetkaart, barcode, proximitykaart (125 KHZ), mifare-kaart
(13.56 MHZ), biometrie en meer.
De Mi-2000 terminal is voorzien van een Real-Time-Clock om datum
en tijd vast te houden. De terminal blijft autonoom werken, ook
wanneer de communicatie met de computer wegvalt. Bij uitval van
de communicatie blijft de terminal informatie van de lezers en de
sensoren ontvangen en zorgt voor een correcte aansturing van de
relais. De terminal zal de transacties in het geheugen bewaren voor
latere overdracht naar de computer. De Mi-2000 terminal kan ook
gebruikt worden om aangesloten apparaten automatisch aan te sturen.
Denk hierbij aan het aansturen van camera’s, geluidsignalen, het in- en
uitschakelen van verlichting, het alarmsysteem in werking stellen, etc.
Aanvullend op bovengenoemde mogelijkheden, beschikt de Mi-2000
terminal over drie sterke functies: Eén functie is de zogenaamde
‘automode’. Deze functie zorgt ervoor dat een of meerdere relais
automatisch worden in- of uitgeschakeld op een bepaalde dag en
een bepaald tijdstip. Tevens kan de automode functie de sensoren op
een bepaalde dag en een bepaald tijdstip activeren of blokkeren. De
tweede functie biedt de mogelijkheid om voorwaarden in te stellen,
die niet direct met toegangscontrole hebben te maken, maar meer
met de situatie in het gebouw. Denk hierbij aan een deur die blijft
openstaan, een timer die afloopt, een teller die een bepaalde waarde
heeft bereikt, etc. Als derde is er de mogelijkheid om automatisch
meerdere commando’s in één keer te genereren, bijvoorbeeld meerdere deuren tegelijk openen als het brandalarm afgaat, rapporten
draaien, e-mails en sms versturen. Een commando set kan handmatig
opgestart worden, als gevolg van een event (sensorsignaal) of op een
van te voren ingestelde datum en tijdstip.
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Specificaties
Algemeen
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

zz
zz
zz

512 kB intern RAM geheugen
4MB Flash geheugen.
Twee sensoren om een signaal van buitenaf te ontvangen
Twee potentiaalvrije relais. Ieder met N.O. (Normally Open)
en N.C. (Normally Closed) stand
Twee lezer ingangen (Clock/Data, Wiegand en RS-485)
Visuele en geluidsindicatie bij goede of foutieve boekingen
bij de lezers
60 MHz interne klok
Automode functie om op een bepaalde dag en tijdstip één of
meerdere relais automatisch aan te sturen en/of sensoren te
activeren
Anti-passback functie per lezer of groep lezers met in te
stellen tijdslimiet
Automatische reset functie in de terminal als er een fout
optreedt
Mogelijkheid om vanuit de applicatie relais aan te sturen

Mi-2000

Voorkant van de Mi-2000 terminal met
twee lezeringangen, twee communicatiepoorten en een LAN-aansluiting

Communicatie
zz Ondersteunt Clock/Data, Wiegand en RS-485 protocollen
voor de lezers
zz Twee seriële poorten met instelbare communicatiesnelheid
met de PC van 2400 tot 115000 baud
zz Seriële verbinding met maximaal 255 boekingsterminals
zz LAN-verbinding met een ongelimiteerd aantal
boekingsterminals 10/100 Mb snelheid

Achterkant van de Mi-2000 terminal met
twee sensoren, twee relais en stroomkabel

Karakteristieken
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Metalen behuizing
Gewicht: 1,0 Kg
Werktemperatuur: 0˚C tot 50˚C
Opslag temperatuur: -20˚C tot 75˚C
Afmeting: 5 cm x 12 cm x 23,5 cm (HxBxL)
Vochtigheid: 0-95% niet gecondenseerd

De Mi-2000 terminal is onderdeel van een lijn
van drie zeer geavanceerde toegangscontroleterminals:
•

Mi-2000 met 2 lezers, 2 relais en 2 sensoren,
met aanvullende functies

•

Mi-4000 met 4 lezers, 4 relais en 4 sensoren,
met aanvullende functies

•

Mi-8000 met 8 lezers, 8 relais en 8 sensoren,
met aanvullende functies

Elektrische kenmerken
zz Voeding voor alle lezers 5V of 12V
zz 110V/60HZ of 220V/50HZ
zz Verbruik: 7 Watt

Opties
zz LAN-verbinding 10/100 Mb snelheid
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In het kort:
zz Volledig programmeerbaar
zz Kan gelijktijdig informatie ontvangen
van vier lezers
zz Kan gelijktijdig vier deuren aansturen
zz Voorzien van vier relais en vier sensoren
zz Kan 100.000 personen controleren
zz Geheugen voor 100.000 transacties
zz Twee seriële poorten
zz LAN poort
zz Kan automatisch op ingestelde dagen
en tijden de relais aansturen
zz Kan automatisch op ingestelde dagen
en tijden de sensoren blokkeren of
activeren
zz Ongelimiteerd aantal tijdzones per
persoon
zz Ongelimiteerd aantal kalenders
zz Acht timers, acht tellers en acht groepstellers
zz Visuele en geluidsindicatie bij goede of
foutieve boekingen bij de lezers
zz Anti-passback functie met in te stellen
tijdslimiet
zz Geschikt voor biometrische lezers
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Mi-4000
Toegangscontrole-terminal
De Mi-4000 is een zeer geavanceerde toegangscontrole-terminal
met buitengewoon uitgebreide functionaliteiten. Er kunnen vier
lezers aan de Mi-4000 terminal worden aangesloten. De Mi-4000
terminal beschikt over vier relais om deuren, slagbomen, tourniquets
of andere toegangsmiddelen te kunnen aansturen. Tevens heeft deze
terminal vier sensoren om een signaal van buitenaf te ontvangen,
bijvoorbeeld van een deursensor, een brandalarm- of inbraakalarmsysteem. De lezers, relais en sensoren werken volledig onafhankelijk
van elkaar alsof ieder aan een eigen terminal is aangesloten.
De Mi-4000 terminal ondersteunt diverse leestechnieken zoals
magneetkaart, proximitykaart (125 KHZ), mifare-kaart (13.56 MHZ),
biometrie en meer.
De Mi-4000 terminal is voorzien van een Real-Time-Clock om datum
en tijd vast te houden. De terminal blijft autonoom werken, ook
wanneer de communicatie met de computer wegvalt. Bij uitval van
de communicatie blijft de terminal informatie van de lezers en de
sensoren ontvangen en zorgt voor een correcte aansturing van de
relais. De terminal zal de transacties in het geheugen bewaren voor
latere overdracht naar de computer. De Mi-4000 terminal kan ook
gebruikt worden om aangesloten apparaten automatisch aan te
sturen. Denk hierbij aan het aansturen van camera’s, geluidsignalen,
het in- en uitschakelen van verlichting, het alarmsysteem in werking
stellen, etc.
Aanvullend op bovengenoemde mogelijkheden, beschikt de
Mi-4000 terminal over drie sterke functies: Eén functie is de zogenaamde ‘Automode’. Deze functie zorgt ervoor dat een of meerdere
relais automatisch worden in- of uitgeschakeld op een bepaalde dag
en een bepaald tijdstip. Tevens kan de automode de sensoren op
een bepaalde dag en een bepaald tijdstip activeren of blokkeren. De
tweede functie biedt de mogelijkheid om voorwaarden in te stellen,
die niet direct met toegangscontrole hebben te maken, maar meer
met de situatie in het gebouw. Denk hierbij aan een deur die blijft
openstaan, een timer die afloopt, een teller die een bepaalde waarde
heeft bereikt, etc. Als derde is er de mogelijkheid om automatisch
meerdere commando’s in één keer te genereren, bijvoorbeeld meerdere deuren tegelijk openen als het brandalarm afgaat, rapporten
draaien, e-mails en sms versturen. Een ‘commando set’ kan handmatig opgestart worden, als gevolg van een event (sensorsignaal) of
op een van te voren ingestelde datum en tijdstip.
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Specificaties
Algemeen
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

zz
zz
zz

512 kB intern RAM geheugen
4MB Flash geheugen
Vier sensoren om een signaal van buitenaf te ontvangen
Vier potentiaalvrije relais. Ieder met N.O. (Normally Open) en
N.C. (Normally Closed) stand
Vier lezer ingangen met Clock/Data, Wiegand of RS-485
Visuele en geluidsindicatie bij goede of foutieve boekingen bij
de lezers
60 MHz interne klok
Automode functie om op een bepaalde dag en tijdstip één of
meerdere relais automatisch aan te sturen en/of sensoren te
activeren
Anti-passback functie per lezer of groep lezers met in te
stellen tijdslimiet
Automatische reset functie in de terminal als er een fout
optreedt
Mogelijkheid om vanuit de applicatie relais aan te sturen

Mi-4000

Voorkant van de Mi-4000 terminal met
vier lezeringangen, twee communicatiepoorten en een LAN-aansluiting

Communicatie
zz Ondersteunt Clock/Data, Wiegand en RS-485 protocollen voor
de lezers
zz Twee seriële poorten met instelbare communicatiesnelheid
met de PC van 2400 tot 115000 baud
zz Seriële verbinding met maximaal 255 boekingsterminals
zz LAN-verbinding met een ongelimiteerd aantal
boekingsterminals 10/100 Mb snelheid

Achterkant van de Mi-4000 terminal met
vier sensoren, vier relais en stroomkabel

Karakteristieken
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Metalen behuizing
Gewicht: 1,0 Kg
Werktemperatuur: 0˚C tot 50˚C
Opslag temperatuur: -20˚C tot 75˚C
Afmeting: 5 cm x 12 cm x 23,5 cm (HxBxL)
Vochtigheid: 0-95% niet gecondenseerd

De Mi-4000 terminal is onderdeel van een lijn
van drie zeer geavanceerde toegangscontroleterminals:
•

Mi-2000 met 2 lezers, 2 relais en 2 sensoren,
met aanvullende functies

•

Mi-4000 met 4 lezers, 4 relais en 4 sensoren,
met aanvullende functies

•

Mi-8000 met 8 lezers, 8 relais en 8 sensoren,
met aanvullende functies

Elektrische kenmerken
zz Voeding voor alle lezers 5V of 12V
zz 110V/60HZ of 220V/50HZ
zz Verbruik:10 Watt

Opties
zz LAN-verbinding 10/100 Mb snelheid
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In het kort:
zz Volledig programmeerbaar
zz Kan gelijktijdig informatie ontvangen
van acht lezers
zz Kan gelijktijdig acht deuren aansturen
zz Voorzien van acht relais en acht
sensoren

Mi-8000
Toegangscontrole-terminal
De Mi-8000 terminal is de meest geavanceerde toegangscontrole-terminal van zijn soort. Er kunnen acht lezers aan de
Mi-8000 terminal worden aangesloten. De Mi-8000 terminal
heeft acht relais om deuren, slagbomen, tourniquets of andere
toegangsmiddelen te kunnen aansturen. Tevens heeft deze
terminal acht sensoren om een signaal van buitenaf te ontvangen.
De lezers, relais en sensoren werken volledig onafhankelijk van
elkaar alsof ieder een eigen terminal heeft.

zz Kan 100.000 personen controleren
zz Geheugen voor 100.000 transacties

De Mi-8000 terminal ondersteunt diverse leestechnieken zoals
magneetkaart, barcode, proximitykaart (125 KHZ), mifare-kaart
(13.56 MHZ) en meer.

zz Twee seriële communicatiepoorten
zz LAN poort
zz Kan automatisch op ingestelde dagen
en tijden de relais aansturen
zz Kan automatisch op ingestelde dagen
en tijden de sensoren blokkeren of
activeren
zz Ongelimiteerd aantal tijdzones per
persoon
zz Ongelimiteerd aantal kalenders
zz Acht timers, acht tellers en acht
groepstellers
zz Visuele en geluidsindicatie bij correcte
of foutieve boekingen bij de lezers
zz Anti-passback functie met in te stellen
tijdslimiet
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De Mi-8000 terminal is voorzien van een Real-Time-Clock om
datum en tijd vast te houden. De terminal blijft autonoom werken
wanneer de communicatie met de computer wegvalt. Bij uitval
van de communicatie blijft de terminal informatie van de lezers
en de sensoren ontvangen en zorgt voor een correcte aansturing
van de relais. De terminal zal de transacties in het geheugen
bewaren voor latere overdracht naar de computer.
De Mi-8000 terminal kan ook gebruikt worden om aangesloten
apparaten automatisch aan te sturen. Denk hierbij aan het aansturen van geluidsignalen, het in- en uitschakelen van verlichting,
het alarmsysteem in werking stellen, etc.
Aanvullend op bovengenoemde mogelijkheden, beschikt de
Mi-8000 terminal over twee sterke functies: Eén functie is de
zogenaamde ‘automode’. Deze functie zorgt ervoor dat één of
meerdere relais automatisch worden in- of uitgeschakeld op de
gewenste dag(en) en het gewenste tijdstip. Tevens kan de automode functie de sensoren op een bepaalde dag en een bepaald
tijdstip activeren of blokkeren. De andere functie biedt de
mogelijkheid om voorwaarden in te stellen, die niet direct met
toegangscontrole te maken hebben, maar meer met de situatie
in het gebouw. Denk hierbij aan een deur die open blijft staan,
een timer die loopt, een teller die een bepaalde waarde heeft
bereikt, etc.
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Specificaties
Algemeen
zz 512 kB intern RAM geheugen
zz 4MB Flash geheugen
zz Acht sensoren om een signaal van buitenaf aan te kunnen
sluiten
zz Acht potentiaalvrije relais, ieder met een N.O. (Normally
Open) en N.C. (Normally Closed) stand
zz Acht lezer ingangen met Clock/Data of Wiegand
zz 60 MHz interne klok
zz Automode functie om op een bepaalde dag en tijdstip één of
meerdere relais automatisch aan te sturen en/of sensoren te
activeren
zz Anti-passback functie per lezer of groep lezers
zz Automatisch aansturen van de relais op basis van in te
stellen voorwaarden
zz Automatische reset functie in de terminal als er een fout
optreedt
zz Mogelijkheid om relais aan te sturen vanuit de applicatie

Mi-8000

Voorkant van de Mi-8000 terminal met acht lezeringangen, twee seriële communicatiepoorten en
een LAN-aansluiting

Communicatie
zz Ondersteunt Clock/data, Wiegand en RS-485 protocollen
voor de lezers
zz Twee seriële poorten met instelbare communicatiesnelheid
met de PC van 2400 tot 115000 baud
zz Seriële verbinding met maximaal 255 boekingsterminals
zz LAN-verbinding met een ongelimiteerd aantal
boekingsterminals 10/100 Mb snelheid

Achterkant van de Mi-8000 terminal met acht
sensoren, acht relais en stroomkabel

Karakteristieken
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Metalen behuizing
Gewicht: 1,1 Kg
Werktemperatuur: 0˚C tot 50˚C
Storage temperatuur: -20˚C tot 75˚C
Afmeting: 5 cm x 12 cm x 29,5 cm (HxBxL)
Vochtigheid: 0-95% niet gecondenseerd

De Mi-8000 terminal is onderdeel van een lijn
van drie zeer geavanceerde toegangscontroleterminals:
•

Mi-2000 met 2 lezers, 2 relais en 2 sensoren,
met aanvullende functies

•

Mi-4000 met 4 lezers, 4 relais en 4 sensoren,
met aanvullende functies

•

Mi-8000 met 8 lezers, 8 relais en 8 sensoren,
met aanvullende functies

Elektrische kenmerken
zz Voeding voor alle lezers 5V of 12V
zz 110V/60HZ of 220V/50HZ
zz Verbruik: 20 Watt

Opties
zz LAN-verbinding
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In het kort:
zz Perfect voor locaties die beperkt toegankelijk zijn of waar weinig ruimte is
zz Toegang met behulp van proximity
kaart of -sleutel
zz Indicatie LED en auditief signaal voor
correcte of foutieve boekingen

ID-12 & ID-13
Proximitylezers
De ID-12 en de ID-13 proximity lezers worden primair gebruikt
bij toegangscontrole- en aanwezigheidsregistratiesystemen.
De ID-12 is een compacte 125 kHz proximity lezer. De ID-13 is
een compacte 13,56 MHz mifare lezer.
De ID-12K en de ID-13K zijn identiek aan respectievelijk de ID-12
en de ID-13, maar voorzien van een toetsenbord.

zz Betrouwbaar en compact ontwerp
zz De uitvoering voor buiten is vandaalbestendig (IP65)
zz ID-12 werkt op frequentie van 125 kHz
zz ID-13 werkt op frequentie van 13,56
MHz

Dankzij de eenvoudige installatie, de aangesloten drie meter
lange kabel en de bijzonder gebruiksvriendelijke bediening,
kunnen de ID-12 en ID-13 lezers in zeer korte tijd in gebruik
worden genomen. Ze kunnen zowel binnen als buiten worden
geplaatst. Beiden zijn stevig en volledig waterdicht, met kunststof behuizing, waardoor deze lezers praktisch overal kunnen
worden geïnstalleerd, ook in stoffige of vochtige ruimtes.

zz Verkrijgbaar met toetsenbord

ID-12 / ID-13
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ID-12K / ID-13K
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Specificaties
ID-12 & ID-12K
zz Verkrijgbaar met toetsenbord (ID-12K)
zz Leesafstand: 3 - 10 cm (afhankelijk van het soort kaart)
zz Leesfrequentie: 125 kHz
zz Kunststof behuizing
zz Gewicht ID-12: ca. 105 gram
zz Gewicht ID-12K: ca. 130 gram
zz Temperatuur: -40 ºC tot 55 ºC
zz Afmeting ID-12: 110 mm x 43 mm x 22 mm
RD-12 / RD-13
zz Afmeting ID-12K: 138 mm x 43 mm x 23 mm
zz Voeding ID-12: 8 - 30 V/100 mA
zz Voeding ID-12K: 8 - 30 V/100 mA

ID-13 & ID-13K
zz Verkrijgbaar met toetsenbord (ID-13K)
zz Leesafstand: 2 - 7 cm (afhankelijk van het soort kaart)
zz Leesfrequentie: 13,56 MHz
zz Kunststof behuizing
zz Gewicht ID-13: ca. 105 gram
zz Gewicht ID-13K: ca. 130 gram
zz Temperatuur: -40 ºC tot 55 ºC
zz Afmeting ID-13: 110 mm x 43 mm x 22 mm
zz Afmeting ID-13K: 138 mm x 43mm x 23 mm
zz Voeding ID-13: 10 - 30 V/130 mA
zz Voeding ID-13K: 10,8 - 30 V/130 mA

RD-12 / RD-13
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In het kort:

S-380
Fingerprintlezer

S-380 fingerprintlezer

De S-380 is een geavanceerde vingerafdruklezer, geschikt voor
toegangscontrole, aanwezigheidsregistratie en andere registratie
toepassingen. De S-380 is snel en accuraat. De gemiddelde leescyclus is minder dan één seconde en de FRR en FAR zijn bijzonder
laag, respectievelijk <0,1% en <0,01%. De S-380 maakt gebruik
van optische technologie.

zz Tot 9995 sjablonen
zz Verbinding via RS-485
zz Werkt zowel offline als online
zz Meerdere vingers per persoon te
registreren
zz FAR (false acceptace rate) < 0,01%

De registratie van de sjablonen kan op twee manieren plaatsvinden:
• Door middel van de BioMini fingerprint muis
• Rechtstreeks op de S-380
Nadat de vingerafdruk is verkregen, kan het sjabloon naar alle
andere lezers binnen het systeem verzonden worden.

zz FRR (false rejection rate) < 0,1%
De S-380 wordt aangesloten op een toegangscontroleterminal
via RS-485 seriële verbinding. Hierdoor kan een relatief lange
afstand tussen de lezer en de terminal bereikt worden.
De S-380 werkt in een zogenaamde identificatie mode. Dat betekent dat u een vinger op de lezer plaatst en de lezer identificeert
wie u bent, zonder dat u een code moet intoetsen of een pas
dient aan te bieden. Per lezer kunnen 9995 sjablonen bewaard
worden. Bij identificatie vergelijkt de lezer de aangeboden vingerafdruk met de in het systeem aanwezige vingerafdrukken totdat
er een overeenkomende is gevonden. Dat gebeurt in minder dan
één seconde.

BioMini
Fingerprint muis
BioMini fingerprint muis
zz Voor desktop en netwerkomgevingen
zz Plug & Play USB 2.0

34

De BioMini fingerprint muis biedt hoge kwaliteit biometrische
veiligheid bij desktops en netwerkomgevingen. De BioMini
fingerprint muis wordt gebruikt om vingerafdruk-sjablonen
van de personen op te nemen die vervolgens naar de terminal
worden gestuurd. Deze fingerprint muis wordt ondersteund
door een krachtige software applicatie. De BioMini fingerprint
muis heeft een modern uiterlijk en is makkelijk te installeren
door middel van Plug & Play.
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Specificaties
S-380 fingerprintlezer
Algemeen
zz 500 dpi resolutie
zz Sjabloon afmeting: 256 tot 384 bytes
zz 10.000 matches binnen één seconde

Communicatie
zz RS-485

Karakteristieken
zz Afmeting: 18 cm x 9 cm x 9 cm (HxBxL)

Elektrische kenmerken
zz 12V

S-380 fingerprint lezer

BioMini fingerprintmuis
Algemeen
zz Plug & Play
zz 500 dpi resolutie
zz Sjabloon afmeting: 256 tot 384 bytes

Communicatie
zz USB
BioMini fingerprintmuis om sjablonen op te nemen

Karakteristieken
zz Afmeting: 5,8 cm x 6,6 cm x 9 cm (HxBxL)
zz Werktemperatuur: -10 tot 50 ⁰C
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Hosting en dienstverlening
Met zijn volledige webgebaseerde Eagle productlijn, breidt GONEN AUTOMATION ook zijn dienstverlening uit op verschillende gebieden en met verschillende varianten.
Deze online dienstverlening neemt niet alleen veel werk uit handen, ook wordt het financieel zeer
aantrekkelijk. U hoeft geen investeringen te doen, noch moet u hoog gekwalificeerde medewerkers in
dienst hebben. Ook de betalings-structuur is aantrekkelijker: U betaalt een vast bedrag per medewerker
per maand en anders dan bij aanschaf, is dit bedrag meteen aftrekbaar.
Hieronder treft u de meest belangrijke varianten van onze online dienstverlening op het gebied van Tijdregistratie en Urenverantwoording. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om de online dienstverlening aan te passen
aan uw specifieke wensen.

1. Hosting van de software op onze servers en leveren van de hardware, zonder dat u de producten
aanschaft, aangevuld met volledige dienstverlening.
Dit is de meest uitgebreide variant van dienstverlening. Alle producten worden geleverd zonder dat u ze moet
aanschaffen. Alle softwareproducten zijn geïnstalleerd op de servers van GONEN AUTOMATION. De hardware
wordt aan u geleverd.
U dient alleen zorg te dragen voor het plaatsen van de boekingsterminal(s) en voor het aansluiten van de
boekingsterminal(s) aan het LAN. De communicatie, met de aan u geleverde boekingsterminal(s), wordt
daarna door GONEN AUTOMATION in bedrijf gesteld en getest. GONEN AUTOMATION gaat vervolgens het
systeem, conform uw beschrijving, inrichten en testen met de door u te leveren informatie en set van testen.
Als u vervolgens naar tevredenheid het ingerichte systeem test, kunnen de medewerkers hun aankomst‐ en
vertrek transacties verrichten en desgewenst ook afwezigheidsredenen invoeren. Als u ook het urenverantwoording systeem van GONEN AUTOMATION gebruikt, dan kunnen uw medewerkers ook deze gegevens
boeken op de boekingsterminal(s).
U kunt te allen tijde inloggen op het systeem om informatie in te winnen, correcties in te voeren, rapporten uit
te draaien, gegevens over te dragen naar andere systemen, bijvoorbeeld voor salarisverwerking of naar Excel
en naar personeels‐ of ERP systemen.
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de helpdesk van GONEN AUTOMATION. Als er iets met
een boekingsterminal gebeurt, wordt deze vervangen door een ander. De software wordt periodiek geüpdatet
en geüpgraded. GONEN AUTOMATION zorgt ook voor de dagelijkse back‐up van uw gegevens.
Als u na verloop van tijd de inrichting van het systeem moet aanpassen, dan doet GONEN AUTOMATION het
voor u.
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2. Hosting van de software op onze servers en aanschaffen van de hardware, aangevuld met volledige dienstverlening.
Deze variant is identiek aan de eerste variant. Echter, de hardware, boekingsterminal(s) en badges, worden
door u aangeschaft. Hierdoor wordt het verschuldigde bedrag per persoon per maand lager.

3. Hosting van de software op onze servers en het aanschaffen van de software en de hardware,
aangevuld met volledige dienstverlening.
Ook deze variant is identiek aan de eerste variant. Het verschil met variant twee is dat in dit geval alle
producten volledig uw eigendom worden. Het verschuldigde bedrag per persoon per maand komt nog lager
te liggen dan in de tweede variant.

4. Installeren van de software op de server van de klant, zonder de producten aan te schaffen, aangevuld met dienstverlening vanuit het kantoor van GONEN AUTOMATION.
U dient alleen zorg te dragen voor de installatie van de software op uw server, het plaatsen van de
boekingsterminal(s) en voor het aansluiten van de boekingsterminal(s) aan het LAN. De communicatie, met de
aan u geleverde boekingsterminal(s), wordt daarna door GONEN AUTOMATION in bedrijf gesteld en getest.
GONEN AUTOMATION gaat vervolgens het systeem, conform uw beschrijving, inrichten en testen met de door
u te leveren informatie en set van testen.
Als u vervolgens naar tevredenheid het ingerichte systeem test, kunnen de medewerkers hun aankomst‐ en
vertrektransacties verrichten en desgewenst ook afwezigheidsredenen invoeren.
Als u ook urenverantwoording gebruikt, dan kunnen uw medewerkers ook deze gegevens boeken op de
boekingsterminals. U kunt ook correcties invoeren, rapporten uitdraaien, gegevens overdragen naar andere
systemen, enzovoort.
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de helpdesk van GONEN AUTOMATION.
Als er iets met een boekingsterminal gebeurt, wordt deze vervangen door een ander. De software wordt door
GONEN AUTOMATION periodiek geüpdatet en geüpgraded.
Als u na verloop van tijd de inrichting van het systeem moet aanpassen dan doet GONEN AUTOMATION het
voor u.

GONEN AU TOM AT ION | T EL. (078) 652 0720 | INF O@GONEN.NL | W W W.GONEN.NL

37

5.

Installeren van de software op de server van de klant, inclusief het aanschaffen van de hardware,
aangevuld met dienstverlening vanuit het kantoor van GONEN AUTOMATION.
Deze variant is identiek aan de vierde variant. Echter, de hardware, boekingsterminal(s) en badges, worden
door u aangeschaft. Hierdoor wordt het verschuldigde bedrag per medewerker per maand lager.

6.

Installeren van de software op de server van de klant, inclusief het aanschaffen van alle producten,
met dienst-verlening vanuit het kantoor van GONEN AUTOMATION.
Ook deze variant is identiek aan de vierde variant. Het verschil met variant vijf is dat, in dit geval, alle
producten volledig door u worden aangeschaft. Het verschuldigde bedrag per medewerker per maand komt
nog lager te liggen dan in de vijfde variant.

7.

U bent al een klant van GONEN AUTOMATION en u wilt een deel van uw systeem upgraden en
eventueel de dienstverlening door GONEN AUTOMATION laten verrichten.
Ook dat is uiteraard mogelijk. Neem contact met ons op voor de meest aantrekkelijke aanbieding.

Opmerkingen
Het dienstverlening concept van GONEN AUTOMATION kunt u afsluiten voor de door u gewenste periode.
Hoe langer de periode, des te goedkoper het tarief.
Ook wanneer u een lang contract (met gunstige prijs) aangaat voor hosting en online dienstverlening,
kunt u na één jaar op elk willekeurig moment stoppen, zonder dat u enige boete verschuldigd bent!
Er vindt wel een herberekening plaats, gebaseerd op de prijs per persoon per maand voor de daadwerkelijke duur van de periode van de hosting en online dienstverlening.
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GONEN AUTOMATION
Bezoekadres:
Laan der Verenigde Naties 275
3318 LA Dordrecht

Postadres:
Postbus 9032
3301 AA Dordrecht

Tel: (078) 652 07 20
Fax: (078) 613 47 71
E-mail: info@gonen.nl

