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Integrale 
toegangs- 
controle
Eenvoudig in te stellen, flexibel en compleet.  
Slimme toegangscontrole gekoppeld en te  
beheren met Net2.
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Voordelen van het Net2 systeem

Eenvoudig uit te breiden door gebruik te maken van verschillende controllers. 

De software is eenvoudig in gebruik.

Geavanceerde functies om meer uit uw toegangscontrole systeem te halen. 

Een complete oplossing die bekabelde toegangscontrole omvat. 

Net2 is ontworpen met eenvoud in het achterhoofd en is eenvoudig schaalbaar. Om per toegang een controller toe te passen,  
kunnen poorten of slagbomen eenvoudig worden toegevoegd wanneer dat gewenst is. Het systeem is toegang voor toegang  
te installeren door gebruik te maken van controllers en intercom systemen voor veelzijdige beveiliging en terreinbeheer. 

Wat is Net2 toegangscontrole?
Net2 (integrale) toegangscontrole is eenvoudig te installeren en ontworpen om 
toegangscontrole te vereenvoudigen. Net2 biedt een reeks IP toegangscontrollers,
zodat u onze producten op diverse locaties kunt gebruiken. Ons netwerk-gebaseerde 
toegangscontrole systeem Net2, wordt beheerd via één of meer PC’s en worden  
gecontroleerd en aangestuurd vanaf een centrale locatie.
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LAN/WAN

Deurintercom systeem

PC met toegangscontrole software 

Bekabelde toegangscontrole

Voorbeeld van een Net2 systeem:

Net2 Entry controller

Net2 Software

Entry Premium Monitor

Switch PoE

Entry Touch paneel

P50 lezer

Net2 plus controller

Doorsnede schuifpoort. 
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Net2 controllers
Net2 plus controller
• Controller die geschikt is voor één poort of slagboom. 
• Kan op een TCP/IP-netwerk worden aangesloten waardoor  
 het kan communiceren over een LAN/WAN netwerk.
• Net2 plus controllers kunnen verbonden worden via een  
 RS485-netwerk. 

De Net2 plus is een van de typen controllers voor het Net2 
systeem. De Net2 plus is een netwerk controller die opgenomen 
kan worden in de bestaande netwerkinfrastructuur. Dit heeft 
als voordeel dat het systeem centraal beheerd kan 

worden via de Net2 toegangscontrole software. Hierdoor kunt 
u eenvoudig via de software gebruikers toevoegen, 
bewerken of verwijderen, maar ook live gebeurtenissen inzien 
of rapporten printen. De controllers kunnen via TCP/IP op 
het netwerk aangesloten worden, maar het is ook mogelijk 
om de controllers in een RS485 buslijn te plaatsen, waardoor 
u minimale bekabeling nodig heeft. Door gebruik te maken 
van geavanceerde integraties met brand- en inbraakalarm 
systemen kunt u extra functionaliteiten toevoegen aan het 
Net2 systeem.

LAN/WAN

Doorsnede schuifpoort. 

Net2 plus controller  
met voeding

Net2 plus controller  
met voeding

TCP/IP

Switch

Server PC

P50 lezer

RS485 
buslijn

P50 lezer
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• Controller die geschikt is voor één poort of slagboom. 
• Kan op een TCP/IP-netwerk worden aangesloten waardoor  
 het kan communiceren over een LAN/WAN netwerk.
• Door gebruik van PoE technologie is er slechts één kabel  
 nodig voor spanning en datacommunicatie. 

Om de installatie van een Net2 plus controller eenvoudiger 
te maken is de Net2 controller nu ook beschikbaar met een 
Power over Ethernet (PoE) voeding. U heeft slechts één kabel 
nodig voor spanning en datacommunicatie waardoor u kunt 
besparen op bekabeling en installatietijd.

• PoE is een technologie die het mogelijk maakt  
om data en spanning over één kabel te sturen.

• PoE is compatibel met diverse netwerkkabels zoals  
Cat5, Cat6 en Cat7.

• De spanning wordt geleverd door een PoE netwerkswitch  
of een losse PoE injector.

• Een PoE injector wordt geplaatst tussen de bestaande 
netwerkswitch en het PoE apparaat, de PoE injector wordt 
voorzien van 230v.

• De Net2 plus controller met PoE voeding is ontworpen om 
spanning te halen uit een netwerkkabel die is voorzien van 
PoE. De Net2 plus controller met PoE is compatibel met de  
IEEE802.3AF(PoE) en IEEE802.3at(PoE+) PoE standaard.

Net2 plus deurcontroller met PoE

LAN/WAN

Net2 plus controller  
met PoE splitter

Marine lezer

Buitenzijde

PoE Switch

PoE Gevoed

Server PC

Doorsnede schuifpoort. 
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Lezers & 
Keypads
Lezers 
Om kaartlezers op iedere locatie toe te passen bieden wij een uitgebreid assortiment 
lezers aan voor gebruik met onze Switch2 en Net2 systemen. Hiernaast vindt u een 
overzicht van de lezers zodat u de juiste keuze kunt maken.

De meeste lezers zijn behandeld om ervoor te zorgen dat  
de elektronische componenten geheel zijn afgesloten en  
100% waterdicht zijn. Al onze lezers zijn ontworpen voor 
normaal gebruik binnen een groot temperatuursbereik en zijn 

vervaardigd en afgewerkt met materialen die UV-bestendig 
zijn. Onze lezers zijn geschikt voor buitengebruik, tenzij anders 
wordt vermeld.
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P serie lezers

Proximity lange afstand lezer

Proximity vandaalbestendige lezer

De Switch2 P serie lezer is een toegangsverlengingssysteem voor een poort of slagboom.
Een kaart of tag wordt gelezen door deze vlakbij de lezer te houden. Zodra een kaart of tag is
gelezen, controleert de controller de autorisatie van de gebruiker waarna er toegang verleend
of geweigerd wordt. Door middel van de heldere LED indicatie kunt u eenvoudig zien of u
toegang krijgt of de toegang geweigerd is. De lezer wordt geleverd met donkergrijze lezer
kapjes. De kapjes zijn vervangbaar zodat uw lezer er altijd als nieuw uitziet.

Marine lezer

De Marine lezer is gemaakt van roestvast staal, welke geschikt is voor gebruik in alle weers- 
omstandigheden. Hoewel de lezer specifiek ontworpen is voor scheepsvaart toepassingen, 
kan de lezer op elke andere locatie worden gebruikt. Als toegang wordt verleend, knippert de 
LED verlichting van de lezer groen. Als toegang wordt geweigerd, knippert de verlichting van 
tde lezer rood. De rest van de tijd brandt de verlichting van de lezer continu blauw.

Bij slagbomen op parkeerterreinen kan het handig zijn om de kaart te laten lezen zonder  
dat de bestuurder uit hoeft te stappen. De lange afstandlezer is ontworpen voor handsfree  
toegang. Het leesbereik van 5 m betekent dat de handsfree kaart of tag kan worden  
gedetecteerd vanuit een voertuig. 

De vandaalbestendige lezer is een robuuste lezer die uitermate geschikt is voor verschillende 
locaties zoals bouwterreinen, industrie of andere buiten- en binnen toepassingen. De lezer 
bevindt zich in een gietmetalen behuizing met een (satijn) chrome afwerking en heeft een 
IK07 certificering voor vandaalbestendigheid. De vandaalbestendige lezer is verkrijgbaar in 
een chrome of satijn chrome afwerking. De lezer wordt geleverd met veiligheidsschroeven 
om sabotage te voorkomen.

P50 Multiformat Mifare® lezer

De Multiformat Mifare lezer is geschikt om te gebruiken met onze Net2 systemen. De lezer 
kan meerdere formaten lezen en daardoor met verschillende soorten toegangskaarten en of 
tags worden gebruikt. O.a. Mifare Classic®, Mifare® CSN, Desfire EV1® CSN, Hitag 1, Hitag 2, 
EM4100 en alle kaarten en tags.
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Keypads 
Wanneer u meerdere locaties moet bedienen, bieden we een verscheidenheid aan 
keypads die geschikt zijn voor gebruik met Net2.

Het MIFARE® RVS keypad KP75 kan met  
verschillende soorten kaarten en of tags worden 
gebruikt. De keypad is te gebruiken met o.a. MIFARE 
1k®-, MIFARE 4k®-, MIFARE Ultralight®-, MIFARE 
Ultralight C®-, MIFARE DESFire®- en MIFARE  
DESFire EV1® kaarten en tags.

De keypads in de K productreeks 
beschikken over een functioneel
design. Het keypad is geschikt
voor buiten gebruik.  
De achtergrondverlichting achter de 
toetsen zorgt ervoor dat het keypad
ook in het donker eenvoudig te
gebruiken is. De keypads worden  
geleverd met een donkergrijs frame. 
De frames zijn vervangbaar zodat uw 
keypad er altijd als nieuw uitziet.

De KP productreeks bestaat uit een keypad met  
ingebouwde Proximity lezer. De KP keypads bieden extra 
veiligheid voor uw locatie doordat u gebruik kunt maken 
van 2-factor-authenticatie, u kunt het keypad zo instellen 
dat u een kaart dient aan te bieden gevolgd door een  
PIN-code om toegang te krijgen.  
Het keypad is geschikt voor binnen  
gebruik. De achtergrondverlichting
achter de toetsen zorgt ervoor
dat het keypad ook in het donker
eenvoudig te gebruiken is. Het
KP keypad wordt geleverd met een  
donkergrijs frame. De frames zijn  
vervangbaar zodat uw lezer er altijd  
als nieuw uitziet.

Het RVS keypad in de K productreeks
is voorzien van een frame dat  
gemaakt is van gietmetaal met een  
satijn chrome afwerking, het keypad 
zelf is afgewerkt met RVS voor een 
hoogwaardig uiterlijk.

Door de metalen afwerking past
het keypad perfect bij uw metalen
poort of hekwerk. Het keypad
is geschikt voor buiten gebruik.

MIFARE® Keypad

K serie keypads

KP serie lezer keypads

RVS K serie keypads
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Handsfree toegang  
Het kan in sommige gevallen van belang zijn om een toegang te openen zonder  
een tag te hoeven aanbieden. Met de handsfree interface kunt u de deur openen  
met behulp van een handsfree tag of kaart.

Wat zijn de mogelijkheden?  
Met de handsfree interface heeft u een uitstekend leesbereik 
en een breed aanbod van lezers. Handsfree toegangscontrole 
betekent normaal gesproken een flinke investering, maar met 
onze handsfree toegangscontrole houdt u de installatiekosten 
laag.

 
Omdat handsfree toegangscontrole in een later stadium zeer 
eenvoudig te integreren is, hoeft u niet gelijk een beslissing te 
nemen en kan deze optie later alsnog worden toegevoegd.  
De lezer blijft geschikt voor gebruik met normale tag‘s of 
kaarten zodat niet iedereen een handsfree tag nodig heeft.

Tag Lezer Handsfree interface Controle unit
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Handsfree kaarten en tags  
De term “handsfree toegangscontrole” betekent dat de tag 
waarmee een gebruiker wordt geïdentificeerd kan worden  
gelezen terwijl deze zich aan een sleutelbos of keycord 
bevindt. De tag hoeft niet voor de lezer te worden gehouden, 
maar wordt vanaf een afstand gelezen. 

Vanwege het slimme ontwerp van de tag is deze heel  
praktisch en kan deze eenvoudig aan een sleutelbos worden 
gehangen. De handsfree kaart kan in een optionele houder 
met zuignappen worden geschoven waardoor deze perfect 
achter het raam van uw auto geplaatst kan worden. Ook is de 
kaart voorzien van 2 drukknoppen om het handsfree bereik te 
vergroten. Zowel de handsfree tag en kaart zijn voorzien van 
een ingebouwde passieve tag.
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Net2 kaarten en tags
Wij bieden een assortiment kaarten en tags aan voor een groot aantal  
uiteenlopende toepassingen. Onze tags zijn zeer stevig en kunnen eenvoudig  
aan een sleutelbos worden bevestigd.

Proximity-kaarten en tags worden gebruikt met het Net2-systeem. De kaarten of tags worden in sets van tien stuks geleverd. 
Elke kaart heeft een uniek nummer van 8 cijfers.

Kies een kaart of tag die past bij de 
gebruikersvereisten van de locatie 
Onze horlogetag kan aan uw horloge worden bevestigd, 
zodat u altijd uw tag bij heeft. Onze ISO kaarten zijn zeer 
geschikt voor gebruik met onze kaartdesign software en 
een kaartprinter waardoor ze bovendien prima fungeren 
als ID-pas.

Werking 
Bied de kaart of tag aan op een lezer en er zal  direct  
gecontroleerd worden of de toegang  geautoriseerd of  
geweigerd wordt, afhankelijk van de  autorisatie rechten  
van de gebruiker. De kaarten en tags maken gebruik van de  
Hitag2-technologie met codering. Dit biedt een authenticatie-
protocol in de vorm van een wachtwoorduitwisseling tussen de 
kaart of tag en een lezer. Deze verificatie zorgt ervoor  
dat de kaarten en tags authentiek zijn, wat voor een extra  
beveiligingslaag binnen uw toegangscontrole systeem zorgt.

Installatie 
Voor het verstrekken van een kaart of tag worden de gegevens 
van de gebruiker m.b.v. de PC-software ingevoerd. Het kaart-  
of tagnummer wordt ingevoerd door de kaart of tag tegen de 
optionele desktop lezer aan te houden. Zodra de kaart of tag  
in de software is toegevoegd, is hij gebruiksklaar. Tijdens de 
installatie kunt u de autorisatierechten van een gebruiker  
instellen. Op deze manier kunt u altijd bepalen welke ruimte voor 
wie toegankelijk is en houdt u onbevoegden eenvoudig buiten.
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Net2 Proximity tags

MIFARE® Classic 1K ISO 
kaart zonder magneetstrip

Net2 Proximity ISO kaart 
zonder magneetstrip

Net2 Horlogetag - Zwart

Net2 Proximity sticker tags 

MIFARE Classic® 4K tags

Kaarten en tags
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Net2
Software
Eenvoudige toegangscontrole software, met gratis updates. 

We leveren twee versies van de Net2 software; de gratis Net2 Lite en de  
geavanceerde Net2 Pro versie. De Net2 Pro biedt extra functies voor flexibele en  
uitgebreide toegangscontrole. De Net2 software is eenvoudig in gebruik.

Functies Net2 software Net2 Lite Net2 Pro

Cliënt software • •

Kosteloze upgrades • •

CCTV integratie • •

Triggers en Acties • •

Basis integratie met inbraaksysteem* • •

Entry deurintercom integratie • •

Biometrische integratie • •

Gebeurtenissen en rapporten • •

Gratis SDK en Web API voor diepgaande integratie • •

ANPR Kenteken integratie • •

Uitgebreide rapportages • •

Specifieke dagen - •

Aanwezigheidsregistratie en timeline* - •

Kaart designer - •

Roll call en presentielijsten* - •

Brandalarm integratie* - •

Anti-passback* - •

Lockdown* - •

Multi-zone inbraakalarm integratie* - •

Gebieden - •

Gepersonaliseerde welkomstpagina - •

Paxton Connect Admin app** - •

Net2Online webbased cliënt*** - •

*Niet beschikbaar met draadloze producten.

**Werkt alleen met Net2 Pro v6.00 of hoger.

*** Werkt alleen met Net2 Pro v6.01 of hoger.
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Eigenschappen Net2 software

Maximaal aantal gebruikers* 50.000

Maximaal aantal tijdschema’s 64

Maximaal aantal toegangspunten 1000

Maximaal aantal toegangspunten over IP 200

Maximaal aantal Net2Air bridges 200

Maximaal aantal gebeurtenissen Net2 software 10.000.000

Lengte PIN code 4 - 8*

Wiegand klantspecifiek Tot 50 bits

Aantal cliënts gelijktijdig verbonden Onbeperkt

*Niet mogelijk in combinatie met Net2 classic of Net2 nano.
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De Paxton Connect Admin app biedt eenvoudig en flexibel  
toegangscontrole beheer voor Net2 installateurs en  
Net2 systeembeheerders. 

Locatiebeheer vereenvoudigd 
Onze nieuwe app bevat vijf functies in één gebruikersinterface 
en stelt u in staat om meerdere locaties op afstand te beheren 
vanaf een smartphone.

Net2Online geeft u flexibel beheer van uw Net2 systeem via 
een webbrowser. Net2Online biedt extra gemak zonder extra 
kosten, toegang tot uw Net2 toegangscontrole systeem vanaf 
elke PC of Mac met een webbrowser. 

Alleen beschikbaar in combinatie met Net2 Pro software.

Paxton Connect Admin app Net2Online webbased cliënt

Download nu 
de Paxton Connect Admin app

Open poorten, slagbomen 
of deuren waar ter wereld 
u ook bent.

Voeg eenvoudig nieuwe 
gebruikers toe, bewerk  
ze of verwijder ze.

Creeër een aanwezigheid 
overzicht en bekijk snel 
of gebruikers veilig zijn.

Real-time updates geven 
live informatie over de 
locatie van gebruikers. 

Open toegang Gebruikers Aanwezigheid Gebeurtenissen 
& Rapporten 

Lees meer op: 
www.paxton.info/3471
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Compatibiliteit 
Net2 software is compatibel met Windows 7 Professional (32 bit & 64 bit), Windows 8 Professional (32 bit & 64 bit), Windows 
10 Professional, Home & Enterprise (64 bit), Windows server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2016, 2019 
besturingssystemen en is ontworpen voor het vertrouwde gevoel bij iedere Windows-gebruiker.

Software functionaliteiten

Maak snel en eenvoudig toegangsrechten op maat voor groepen of individuen 
met onze intuïtieve, gebruiksvriendelijke software. Gebeurtenisrapporten kunnen 
met een paar klikken worden gegenereerd en de geavanceerde functies zoals 
plattegronden, IP-camera-integratie en triggers en acties bieden u een flexibele 
toegangscontroleoplossing.

Live gebeurtenissen  
Bekijk gebeurtenissen in real time. 
Zoek en filter eenvoudig op gebeurtenissen. 

Rapporten  
Met vooraf gedefinieerde rapporten kunt u de meest 
relevante toegangscontrole gebeurtenissen snel 
bekijken. Maak aangepaste rapporten op basis van 
gebruikers, afdelingen, autorisaties of deuren.

Open deur functie  
Gebruik de software om afzonderlijke deuren of 
deurgroepen te openen vanaf een cliëntwerkstation.

Triggers & 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.

Gebruikersverificatie  
Hierdoor kan de systeembeheerder de identiteit van 
de gebruiker visueel bevestigen.

Tijdelijke autorisatie  
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.

Tourniquet modus
Bedien bi-directionele tourniquets met een enkele 
controller en bespaar tijd en hardware kosten. 

Gratis updates 
Software updates zijn gratis, zodat gebruikers 
profiteren van nieuwe functies zodra ze  
beschikbaar zijn.

Ongelimiteerd aantal werkstations
Net2 software stelt geen limiet aan het aantal 
systeembeheerders en het aantal PC’s waarop  
de software geïnstalleerd kan worden.

Geavanceerde systeemintegraties 
IP Camera - Het live bekijken van beelden van 
IP camera’s die aangesloten zijn op het TCP/IP 
netwerk. 
Video management systeem - Integreer uw Net2 
systeem met een Video Management Systeem om 
vanuit de Net2 software direct de camerabeelden 
op te roepen die bij de gebeurtenis horen.
SDK - Voor de Net2 software is een gratis (Software 
Development Kit) SDK beschikbaar waarmee het 
mogelijk is in C# uw eigen applicatie te ontwerpen 
en deze te koppelen aan de Net2 SQL database.  
Kenteken integratie - Koppel eenvoudig een  
ANPR kenteken camera aan het Net2 systeem  
om toegangs-controle op basis van  kentekenplaten 
toe te passen. 
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Plattegronden  
Importeer 2D plattegronden voor een grafische 
weergave van deuropeningen of alarmstatussen 
voor beheerders of beveiligingspersoneel.

Meerdere beheerders bevoegdheden 
Een ongelimiteerd aantal gebruikers kunnen het 
systeem beheren. Er zijn verschillende niveaus in 
bevoegdheden beschikbaar.

 - Functies alleen beschikbaar in Net2 Pro software

 Aanwezigheidregistratie en timeline
Door specifieke kaartlezers toe te wijzen voor  
het in- en uitklokken, kunt u Net2 gebruiken om  
de werkuren van werknemers te registreren.  
U kunt ook perioden buiten kantoor noteren zoals 
vakantie, afspraken en onbetaald verlof. Rapporten 
kunnen worden geëxporteerd voor HR-doeleinden.

Gebieden  
Gebieden vereenvoudigen het instellen van  
autorisaties op grotere locaties door meerdere 
deuren te groeperen in één enkel gebied.  
Hierdoor is het ook mogelijk om gebruik te maken 
van geavanceerde functies, zoals anti-passback  
en aanwezigheidsregistratie. 

 Wie is er binnen?  
Geeft de laatst bekende gebruikerslocatie weer  
op basis van de laatste lezer waar de gebruiker  
een kaart heeft aangeboden. 

 Anti-passback  
De anti-passback zorgt dat het gebouw niet 
opnieuw betreden kan worden met een kaart van 
een gebruiker, als die gebruiker met de kaart het 
gebouw niet eerst heeft verlaten. Als u in Net2 een 
tijdgestuurde Anti-passback instelt, kan dezelfde tag 
of kaart binnen de ingestelde tijdsperiode niet vaker 
dan éénmaal worden gebruikt.

 Kaart designer  
Ontwerp gepersonaliseerde toegangscontrole  
kaarten met gebruiksinformatie, profielfoto en 
bedrijfsinformatie.

 Gepersonaliseerde welkomstpagina  
Installateurs kunnen het welkomstscherm van elk 
Net2 systeem dat ze installeren of onderhouden 
personaliseren met hun logo en contactgegevens. 
Zo weet een klant met wie hij contact moet  
opnemen wanneer ondersteuning gewenst is. 

 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.

 Geavanceerde beheerders bevoegdheden  
Stel geavanceerde beheerders bevoegdheden 
in om de rechten van een systeembeheerder te 
beperken. De systeembeheerder kan alleen de 
afdelingen en gebruikers beheren die relevant  
zijn voor deze systeembeheerder. 

 Aanwezigheidsrapporten 
Laat uw systeem bij een brandalarm automatisch 
aanwezigheidsrapporten genereren.  
De aanwezigheidsrapporten helpen u precies  
vast te stellen wie in veiligheid is nadat iedereen  
in het gebouw is geëvacueerd.

 Specifieke dagen  
Specifieke dagen bieden organisaties flexibiliteit 
waarmee gebruikers een tijdsperiode in de  
Net2 software kunnen creëren voor speciale  
evenementen en gelegenheden. Dit is handig bij 
het organiseren van evenementen zoals open 
dagen of langere openingstijden.

      AVG Wetgeving 
De Net2 software is vanaf versie 5.04 in lijn met de AVG wetgeving. Er kan bepaald worden hoe lang de gebeurtenissen bewaard 
blijven in het systeem.
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Inbraakalarm 
• Bespaar tijd door uw Net2 systeem te integreren 

met uw inbraakalarm en reduceer het aantal valse 
meldingen.

• Beheer uw inbraakalarm en toegangscontrole 
systemen als één, over verschillende delen van het 
gebouw.

Kenteken  
Koppel eenvoudig een ANPR kenteken camera aan 
het Net2 systeem om toegangscontrole op basis 
van kentekenplaten toe te passen.  

Brandalarm 
Integreer Net2 met uw brandalarm en programmeer 
uw systeem om automatisch branddeuren te  
openen in geval van nood om de veiligheid te  
verbeteren.

CCTV 
• Stroomlijn uw Net2 systeem met CCTV voor  

een snelle, efficiënte manier om beelden te  
bekijken die zijn gekoppeld aan specifieke  
toegangsgebeurtenissen of deuren.

• Bekijk beelden van CCTV vanuit uw Net2 systeem.

Aanwezigheid rapport 
Stel uw systeem zo in dat er automatisch een  
aanwezigheid rapport wordt gegenereerd wanneer 
het brandalarm afgaat. Dit helpt om te identificeren 
wie er veilig is nadat het gebouw is geëvacueerd.

Biometrisch 
• Net2 kan worden geïntegreerd met  

toonaangevende biometrische lezers, zodat  
biometrische gegevens binnen Net2 kunnen  
worden geregistreerd.

• Creëer nieuwe marktkansen van hoogbeveiligde 
locaties door biometrische toegangscontrole te 
integreren met Net2.

Integraties

Net2 software is ontworpen om eenvoudig te integreren met andere  
beveiligings-systemen, zodat we u een complete oplossing kunnen bieden.  
Door integratie met andere beveiligingssystemen kunt u genieten van meer 
gestroomlijnde beveiliging voor hun gebouw.

 Integraties 
Voor de Net2 software is ook een gratis SDK kit en Web API 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 kit en Web API 
vaak gebruikt om de databases van verschillende applicaties te koppelen.



Sleutelbeheer

CCTV (NVR/DVR)

Software ontwikkelaars Biometrie vingerafdruk lezer Bezoekersregistratie

Kenteken herkenning

Physical Security Information  
management (PSIM)

Tijdsregistratie en 
personeelsplanning
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Integraties

Fabrikanten:

Milestone -  
XProtect Professional/ 
Enterprise/Corporate 

Pelco - Endura 
DS/DX series  

Exacq -  
Exacqvision  

IDIS - DirectIP

Dahua -  
NVR en DVR

Partners:

Gps - Time

Traka

Nedap ANPR  

Hikvision ANPR  
Wiegand camera

Into Access

Intreba 

B4ict 

®

RELIABLE. BIOMETRIC. SOLUTIONS.

ievo 

Suprema

Virdi

Winguard 

Axxonsoft 

Cortech

Risco-SynopSYS 

Skywalker

Ela soft 

Vista Qulu VMS 

Hikvision -  
NVR en DVR

Dahua ANPR
SeeTec - Cayuga

Nuuo

iCode Systems -  
iCatcher 

Milestone -  
XProtect  
Smart Client 

Mirasys

IndigoVision

Avigilon - Avigilon  
Control Center

Cathexis - 
CathexisVision

Video management systemen

Proxyclick

B4ict 

Active directory integratie 

Intoaccess

Parkeeroplossingen

Intoaccess
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Webbased Aanwezigheidtool 3.0 
De webbased Aanwezigheidtool is vergelijkbaar met de bestaande Aanwezigheidtool. 
Hierdoor kan er eenvoudig binnen het netwerk op ieder apparaat de aanwezigheid 
getoond worden van gebruikers. Doordat de pagina responsive is kan de pagina bekeken 
worden op een PC, smartphone of tablet. Het is mogelijk om profielfoto’s en afdelingen 
van een gebruiker te tonen. De nieuwe tool is te gebruiken met zowel Clocked.in of 
gebieden.

Hoe werkt het? 
De tool is te gebruiken als aanwezigheidoverzicht. In deze 
modus worden de aanwezige in het gebouw of gebied getoond 
op het scherm. Gebruikers bieden hun tag of kaart aan op de 
lezer bij de deur om toegang te krijgen en worden automatisch 
aanwezig gemeld op het scherm. Als men even later hun kaart 
of tag aanbiedt op de lezer om naar buiten te gaan dan worden 
ze automatisch afwezig gemeld. Ook is de tool te gebruiken als 
inklok overzicht; in deze modus worden alle mensen die zich 
hebben ingeklokt getoond. De in- en uitklok lezers zitten vaak in 
de centrale hal en sturen geen deur aan. Ook worden deze in- en 
uitkloktijden opgeslagen in timesheet, zodat de personeelsad-
ministratie eenvoudig rapporten kan creëren van de aanwezige 
uren van de aanwezige gebruikers.

Webbased Aanwezigheidtool Pro
De Webbased Aanwezigheidtool Pro dient aangekocht te wor-
den via Intoaccess en heeft extra functionaliteiten ten opzichte 
van de basis variant. Zo is het mogelijk om gebruikers hand-
matig aan- of afwezig te melden, denk hierbij bijvoorbeeld aan 
iemand die is vergeten in te klokken. Met de functie automatisch 
uitklokken kunt u op een zelf in te stellen tijd iedereen automa-
tisch uitklokken. U kunt bijvoorbeeld iedereen om middernacht 
uitklokken, zodat u de volgende dag een accurate lijst heeft van 
iedereen die aanwezig is. Wilt u automatisch alle verlichting uit-
schakelen wanneer iedereen het pand verlaten heeft? Dan kunt 
u dit ook met de Webbased Aanwezigheidtool Pro oplossen, 
het is namelijk mogelijk om een I/O module te schakelen op het 
moment dat iedereen afwezig is. De verlichting is ook weer in te 
schakelen op het moment dat de volgende ochtend de eerste 
gebruiker heeft ingeklokt.
 
Wat is er nieuw in Versie 3.0?
Versie 3.0 van de Aanwezigheidtool is webbased en is beschik-
baar in zowel een basis als een betaalde (Pro) versie, hierdoor 
kunt u eenvoudig de aanwezigheid raadplegen zonder dat u op 
iedere PC een applicatie dient te installeren. Versie 3.0 heeft de 

mogelijkheid om de pasfoto en afdeling te tonen van een gebrui-
ker, waardoor eenvoudige identificatie van de gebruiker mogelijk 
is.  De lay-out is naar wens aan te passen door bijvoorbeeld de 
sortering op voornaam of achternaam in te stellen. Daarnaast 
kunt u ook bijvoorbeeld alleen de aanwezigen of afwezigen laten 
tonen op de pagina. Hieronder ziet u een compleet overzicht 
met de verschillen tussen de basis en de Pro versie van de 
Aanwezigheidtool.

Eigenschappen Basis PRO

Webbased • •

Toon pasfoto van de gebruiker • •

Toon afdeling van de gebruiker • •

Sorteren • •

Handmatig aan-en afwezig melden - •

Toon BHV of sleutelhouder d.m.v. Iconen - •

Selecteer een eigen bedrijfslogo - •

Genereer PDF-rapport - •

Foto close up - •

Automatisch uitklokken - •
Schakel I/O bij aan of afwezigheid - •



Hoe log ik in

Inloggen kan eenvoudig via de browser op uw apparaat. Tijdens 

het installeren van de Aanwezigheidtool op de server krijgt u een 

link te zien waarop de pagina te benaderen is, dit is vergelijkbaar 

met http:/uw.ip.adres:6080/attendance

U kunt ervoor kiezen om vanuit de browser een snelkoppeling  

te maken naar uw bureaublad, de pagina zal zich nu openen als 

applicatie. Op het moment dat u een snelkoppeling heeft kunt  

u deze aan uw taakbalk vastmaken, zo is de pagina snel en  

eenvoudig te openen.  

 

U kunt inloggen met dezelfde gebruiker als in Net2.  

Het bevoegdheidsniveau van de persoon die inlogt stelt u 

in bij systeembeheerders in de Net2 software. Hieronder een  

overzicht van de levels.

Systeembeheerder: instellingen wijzigen en handmatig  

aan- en afmelden van een gebruiker

Supervisor: instellingen wijzigen en handmatig  

aan- en afmelden van een gebruiker

Overige operators: alleen de aanwezigen bekijken,  

en lay-out instellingen wijzigen

Als u als systeembeheerder bent ingelogd in de Aanwezig-

heidtool en een gebruiker handmatig aan- en afmeldt, dan zijn 

deze events ook terug te zien bij de gebeurtenissen in de Net2 

software.
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Hoe stel ik het in?
Om de tool voor aanwezigheid te gebruiken dient u eerst  
een gebied aan te maken in de Net2 software en de lezers  
te configureren in dat gebied. Lezer 1 zal worden ingesteld  
als toegang tot het gebied en lezer 2 zal moeten worden  
ingesteld als toegang naar buiten. Tijdens de installatie van  
de Webbased Aanwezigheidtool zet u de modus op “Toon  
Aanwezigheid”. In de webpagina kunt u selecteren van welk 
gebied u de aanwezigheid wilt zien. 

Om de tool als Clocked.in te gebruiken dient u in de Net2  
software twee lezers als inklok en uitklok in te stellen.  
Let op als u dit doet kunt u er geen deur mee aansturen,  
dus gebruik hiervoor altijd twee aparte lezers die u  
bijvoorbeeld in de centrale hal ophangt. Tijdens de installatie 
van de Webbased Aanwezigheidtool zet u dan de modus op 
“Toon ingeklokt”. Op de webpagina selecteert u van welke 
afdeling u de  ingeklokte gebruikers wilt zien.

Wat heeft u nodig?
De PC dient te voldoen aan de aanbevolen systeemvereisten 
die we voorschrijven voor Net2. Er is geen limiet gesteld aan 
het aantal gebruikers die tegelijk ingelogd kunnen zijn, indien 
de PC niet voldoet aan de specificaties zal het laden van de 
pagina langer duren. Om de Webbased Aanwezigheidtool 3.0 
te gebruiken dient u minimaal Net2 versie 5.3 of hoger  
te gebruiken. Net2 Pro software vereist om de Webbased  
Aanwezigheidtool te gebruiken. Ons advies is om de  
Webbased Aanwezigheidtool te installeren op dezelfde  
PC/server als de Net2 software, dit heeft als voordeel dat de  
tool op dezelfde PC draait, waardoor de tool altijd de Net2 
database kan bereiken. De meest voorkomende browsers 
kunnen gebruikt worden om de pagina te openen denk  
hierbij aan Microsoft Edge, Firefox, Chrome en Safari. 

 

Wat is responsive design?
Responsive design is een specifiek type van webdesign waardoor een website schaalt aan de hand van de resolutie van het 
apparaat waarop de webpagina geopend wordt. Hierdoor heeft u op ieder apparaat een optimale kijkervaring, zonder dat u 
een speciale mobiele webpagina moet raadplegen. Het maakt dus niet meer uit of u de pagina bekijkt op een smartphone, 
tablet of PC. Wanneer u de pagina opslaat op het home screen van bijvoorbeeld een iPad, zal de snelkoppeling openen zoals 
u van een app verwacht, u ziet dus bijvoorbeeld geen zoekbalk zoals u in een browser wel zou zien.
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ANPR
ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) identificeert voertuigen op basis van 
hun kenteken. Het is de perfecte oplossing voor situaties waarin voertuigen tijdelijk of 
incidenteel toegang nodig hebben tot uw terrein. De camera zorgt voor een soepele 
verkeersstroom. ANPR is speciaal ontwikkeld voor voertuig toegang toepassingen 
waarbij geen RFID-transponders* kunnen worden ingezet.

Nedap’s ANPR is een alles-in-één kentekencamera, inclusief 
geïntegreerde software, analyzer en IR-verlichting.  De ANPR 
biedt een bereik van 3 - 6 meter. Belangrijkste functies:
• Alles in één kentekenherkenning camera
• Automatisch kenteken lezing
• Leesbereik van 3 tot 6 meter
• Bibliotheek met kentekens voor alle Europese landen
• Bibliotheek met kentekens voor alle landen wereldwijd  
 beschikbaar
• Zeer eenvoudig te configureren
• Power over Ethernet (PoE)
• Ingebouwde Wiegand interface

Gebruiksvriendelijke configuratie
De web gebaseerde software zorgt voor een eenvoudige  
configuratie van de ANPR. Hiermee worden de netwerk- 
instellingen, maar ook de uitvoer voor berichten via RS485, 
Wiegand of Ethernet geconfigureerd.

Eenvoudige installatie
Er wordt standaard een montagebeugel meegeleverd met  
de ANPR voor een eenvoudige installatie. Met deze beugel kan 
de kentekencamera op een muur of paa worden gemonteerd. 
Het is ook mogelijk om de camera in elke gewenste hoek aan 
te passen zodat een betrouwbare lezing wordt gerealiseerd.

*  RFID staat voor Radio Frequency Identification. RFID is een manier om een object te identificeren via radiosignalen. RFID-tags zijn minuscule chips die een  
 identificatiecode bevatten die op afstand kan worden uitgelezen.

Kentekenherkenning camera voor toegangscontrole voor voertuigen

Kenteken Kentekenlezer Extern toegangs-
controlesysteem

Externe barrière

ANPR Nedap
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Hoe werkt het? 
Voertuigen worden geïdentificeerd door het kenteken bij het naderen van de slagboom of poort. Omdat de nummerplaat- 
herkenning erg snel is, is een volledige stop vaak niet nodig. De ANPR heeft een leesafstand van 3 tot 6 meter. Het gezichtsveld 
van de camera is één rijstrook breed. Er zijn 2 aanbevolen posities voor de ANPR:

1. Paal montage
De ANPR wordt bij de poort of slagboom op een paal geplaatst. In dat geval kan de ANPR het best op maximaal 2.20m hoogte  
worden geplaatst. In deze positie kan het kenteken van het voertuig direct voor de slagboom niet meer worden gelezen.  
Deze voertuigen moeten dus in flow worden herkend. 

2. Montage op bumperhoogte
De ANPR bevindt zich achter de 
slagboom of poort op bumperhoog-
te. Als er ruimte achter de barrière is 
en het zicht niet wordt geblokkeerd, 
is de beste plaats voor de ANPR 
op bumperhoogte (0,5 m hoogte) 
ongeveer 2 tot 3 meter achter de 
barrière. Een voertuig vlak voor de 
slagboom wordt in dat geval nog 
steeds herkend.

Communicatie-interfaces
Nedap’s ANPR ondersteunt de standaard  
communicatie interfaces: RS485, Wiegand 
en Ethernet. Deze maken naadloze integratie  
mogelijk in bestaande of nieuwe toegangs- 
controle- of parkeersystemen.

+/- 6m +/- 3m +/- 1m

max. 2,2m

0,5m

+/- 6m +/- 3m +/- 1m
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ANPR Hikvision 
Het toegangscontrolesysteem van Hikvision biedt de efficiëntie van toegangsverlening 
met behulp van kentekenherkenning om continue in- en uitrijdende voertuigen te 
controleren.

Hoe werkt het? 
Vervang uw handmatige toegangscontrole systeem voor de ANPR-techniek en verbeter de efficiency in uw toegangsverlening  
middels automatische controle. Gebruik deze camera met aanbevolen installatie- en lichtomstandigheden om de toegang tot  
uw terrein te controleren. 

Kenmerken
• Opnamecijfer > 98%
• Herkenningspercentage > 98%  

(het nauwkeurigheidspercentage in verschillende landen 
varieert afhankelijk van de werkelijke kentekensituatie en de 
complexiteit van het algoritme)

• Landherkenningspercentage > 98%  
(wanneer de landkenmerken duidelijk kunnen worden onder-
scheiden in zowel de kleur- als de zwart / wit-beeldmodus)

• Valse vastlegsnelheid: voorwaartse richting < 2%, 
 tegengestelde richting < 5%

• Voertuig detectie zonder plaat
• Motorfietsherkenning (standaard installatievoorwaarden)

 
Extra

• H.265, IK10, tot IP67 beveiligingsniveau
• NEMA4X (aanpassing van 7A-ondersteuning)
• Wiegand (aanpassing van 7A-ondersteuning)

De ANPR-camera herkent of het een auto is of niet, en leest vervolgens het kenteken. Het aantal valse opnames wordt hierdoor 
verlaagd tot 2% voor voorwaartse richting en 5% voor tegengestelde richting. Het herkent ook of een voertuig geen kentekenplaat 
heeft.

1. Horizontale hoek
De kijkhoek van de camera moet zich binnen 30 graden met het bewegingspad bevinden.

30°>



Recoginition distance
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Lens (mm) Min. Herkenning afstand (m) Max. herkenning afstand (m)

2.8 - 12 4 m 10.8 m

8 - 32 7.2 m 28.9 m

3. Installatiepositie
Voor ingangstoepassingen is het beste om de camera op een hoogte tussen 1,5 m en 4 m te installeren en een detectiebereik 
langer dan 4 m te waarborgen.

4.  Kantelhoek kentekenplaat
Het kenteken moet zo horizontaal mogelijk zijn en de aanbevolen kantelhoek ligt binnen +/- 5 graden. Voertuigen in het  
detectiegebied moeten zo recht mogelijk richting de camera rijden, in plaats van links of rechts te draaien.

Installatiehoogte (H) Detectiebereik (L)

1.5 m 4 m

2 m 4 m

3 m 5.1 m

3.5 m 6 m

4 m 6.8 m

H

2. De juiste lens
De herkenningsafstand is gebaseerd op de brandpuntsafstand van de camera. Om voldoende pixels in het frame te krijgen,  
moet u een juiste lens selecteren. Onderstaand 2 voorbeelden van lenzen.

L
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Heras levert een breed scala aan toegangscontrole interfaces om te voldoen aan  
de vereisten voor toegang via een poort, slagboom of tourniquet. Deze interfaces  
(zoals intercom, kaartlezer, camera, telefoon) bevinden zich normaal gesproken in 
een holle pilaar of zuil die naast de ingang van het terrein wordt geplaatst. 

De pilaar / zuil is gemonteerd op een solide betonnen fundering 
of basisplaat en is ontworpen om intensief gebruik en poging 
tot vandalisme te weerstaan. 

Kies uit een selectie van kleuren en afwerkingen die het beste 
passen bij uw entree en bedrijfsimago. De pilaar / zuil is in 3 
verschillende hoogtes verkrijgbaar om bezoekers op ooghoogte 

te ontvangen (voetgangers, automobilisten of  
vrachtwagenchauffeurs).

• Strak design 
• Robuust 
• Geïntegreerde toegangscontrole oplossing 
• Verschillende hoogtes voor voetganger, auto of vrachtwagen

Communicatie 
pilaar / zuil
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Naast toegangspoorten leveren wij onder andere ook  
beveiligingscamera’s. Daarmee kunt u zicht houden  
op uw toegang(en) en of complete terrein / gebouw.  
Ook terreinverlichting behoort tot de opties. 

Om alle mogelijkheden volledig te benutten bieden,  kunt u 
uw complete (ICT) infrastructuur door Heras laten aanleggen. 
Gebruikmakend van koper of glasvezel naargelang uw wens. 
Op deze manier bieden wij een compleet scala aan producten 

en diensten om de beveiliging van uw terrein te optimaliseren. 
deze infrastructuur wordt gecomplementeerd met diverse 
ICT componenten. Van servers, tot cliënt computers,  
maar ook netwerkproducten zoals switches. 

Voor alle apparatuur kiezen wij enkel producten van  
de hoogste kwaliteit. Daarom werken wij samen met  
gerenommeerde partijen zoals HP, Bosch, Pelco, Moxa  
en anderen.

Het door u gewenste toegangscontrolesysteem kan toegepast worden op uw  
bestaande ICT-omgeving. Heras kan u ook voorzien in een complete integrale  
oplossing. Denk hierbij, naast het leveren van de producten, aan installatie,  
configuratie en een servicepakket. Wij bieden een totaaloplossing die past bij 
 uw situatie en beveiligingsbehoefte.

Hardware en  
infrastructuur
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Kies uw premium service
Om een veilig en betrouwbaar gebruik van uw product te borgen, biedt Heras  
oplossingen voor service en onderhoud. Met service van Heras kiest u voor  
bedrijfscontinuïteit. Heras biedt verschillende servicepakketten: Essential,  
Premium en Premium VIP. Deze garanderen dat uw product optimaal presteert  
en uw terrein optimaal beveiligd is. Voor meer informatie, neem contact met  
ons op of kijk op heras.nl/service.

Reactive PremiumEssential Premium VIP
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