Toegangscontrole
De oplossingen voor moderne
beveiligingsconcepten met het
systeem IF-6040
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Interflex

Editorial

Een overzicht van onze oplossingen

“Toegangscontrole en tijdbeheer zorgen
voor grote uitdagingen.”

Toegang

Tijd

Toegangscontrole

Biometrische
herkenning

Offlineoplossingen

Security
Management
Systeem

Videobewaking

U wilt doorstarten met uw bedrijf
Uw doel is om de werktijden efficiënter aan te
sturen, en/of de toegangswegen van uw bedrijf
veiliger te maken. Hiervoor hebt u een adviseur
nodig die u volledig kunt vertrouwen. U zoekt geen
product, maar wel de passende oplossing.
Uw behoefte is een zorgeloze totaal oplossing, die
start bij het begeleiden, het adviseren en het verder
onderhouden van uw systeem. Eén van onze sterke
punten is uw behoeften te identificeren en samen
een oplossing op maat met u te ontwikkelen.

Bezoekersbeheer

Tijdregistratie

Tijdbeheer

Personeelsplanning Behoefteprognose

Productiviteitsanalyse

Automatische
roosteroptimalisering

Uw eis is flexibiliteit en efficiëntie
Wilt u bestaande componenten integreren om te
kunnen voldoen aan de eisen van uw beheer van de
werktijden en de beveiliging van uw toegang? Indien
u de bestaande hardware voor de toegang of voor
de registratie van de werktijden wenst te behouden,
dan kunnen wij deze op een snelle en eenvoudige
manier integreren via interfaces. Daarnaast bieden
wij u tal van modules aan die geïntegreerd zijn in
onze oplossing zoals bijvoorbeeld bezoekersbeheer
of een security managementsysteem.
U stelt hoge eisen aan een moderne oplossing.
U wilt interne processen zo gemakkelijk en
comfortabel mogelijk maken door ze te digitaliseren
voor optimaal gebruik.
Met smartphone-applicaties, Employee Self-Service
of een intelligent bezoekersbeheer ontlast u uw
medewerkers, zodat deze tijd hebben voor andere
werkzaamheden.

Kwaliteit is een must voor u
Wij passen een door TÜV Rheinland gecertificeerd
QM-systeem toe en implementeren de
voorschriften van de norm ISO9001:2008. Of het
nu gaat om 50 of 100.000 medewerkers – wij zijn
sinds meer dan 40 jaar voor u een betrouwbare
partner in de toegangscontrole en tijdbeheer en
nemen uw toekomstige uitdagingen aan.

Dr. Jörg Wissdorf
General Manager Interflex

Inhoud

Mobiele
gegevensregistratie

Employee
Self-Service
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Toegangscontrole – Overzicht

Oplossingen voor toegangscontrole:
op maat gesneden en van één
aanbieder
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De relatie met onze
partners is van langdurige
aard, wij zoeken geen
successen van korte duur.
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Onze oplossingen zijn
schaalbaar en stellen uw
investeringen veilig.
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Wij ondersteunen u bij
het optimaliseren van
uw zakelijke processen
met intelligente
oplossingen.

e

O n li n

Onze diensten
omvatten consultancy,
projectmanagement,
implementatie, installatie,
onderhoud en support –
Service van één aanbieder.
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Analyse en consultancy

Analyse en consultancy

Onze klanten zijn geconfronteerd
met grote uitdagingen

Wij ontwikkelen individuele
beveiligingsoplossingen voor u

Ondernemingsanalyse

Behoefte

• Bepaling van de relevante
beveiligheidsaspecten,
van kleine bedrijven tot
multinationals
• Bedreigings- en risicoanalyse
• Met branchespecifieke vereisten
(ziekenhuizen, onderzoek,
ontwikkeling en productie,
overheid, etc.) wordt rekening
gehouden.
• Wij houden rekening met
de bedrijfsorganisatie
(organisatiestructuur)
en bouwspecifieke
omstandigheden (vestigingen,
gebouwen).

• Realtime bewaking en
beveiliging van ingangen, deuren
en tourniquets,
• Offline-systemen voor
afzonderlijke deuren
• Gestructureerd toekennen van
toegangsbevoegdheden voor
organisatorische eenheden
(afdelingen)
• Personengerelateerde
toegangsbevoegdheden
• Monitoring van alarmen
• Veiligheidsconcepten specifiek
voor vestigingen
• Evacuatielijsten voor de
bedrijfsbeveiliging

Klantspecifieke oplossingen
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Toegangscontrole
Bezoekersbeheer
Badgebeheer
Video-bewaking
Gebouwenmanagementsysteem met koppeling
aan bedreigings-, inbraak-,
brandmeldinstallaties
Live-fotovergelijking
Offline-terminals met gegevens
uit het online-systeem via
NetworkOnCard
Biometrie-oplossingen
Parkeerplaatsbewaking en
liftbesturing

In een klantspecifieke analyse bepalen we alle vereiste functies, waarbij rekening wordt
gehouden met alle veiligheid- en beveiligingsaspecten.

toekomstgericht

Stijgende vereisten aan de beveiliging
Nationale en internationale zakelijke
activiteiten vereisen individuele
veiligheidsconcepten. Voortdurend
veranderende randvoorwaarden
door wetten, voorschriften of normen
dwingen ondernemingen om hun
complianceprocessen voortdurend aan te
passen. Doelgerichte investeringen in uw
toegangsbeheer om ervoor te zorgen dat
de veiligheidsnormen worden nageleefd en
uitgevoerd.
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Mogelijke risico’s voor ondernemingen:
• Risico’s voor de mens, het milieu en
productiefaciliteiten
• Beperking van vrije bedrijfsactiviteiten en
levering
• Vernietiging van bedrijfsvermogen
• IT-risico’s
• Schendingen van compliance en
sancties
• Imageverlies

integraal

flexibel

Duurzame veiligheid voor uw bedrijf
en bescherming van uw investering
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Toegangssoftware

Toegangssoftware

Onze softwareoplossing voor
krachtige beveiligingsconcepten

U ontvangt van ons een
gedetailleerd overzicht van het
toegangsbeheer

flexibel

schaalbaar

Geautomatiseerde overdracht van toegangsrechten

Prestatiegerichte
online-architectuur

Onze systemen kunnen door individueel
definieerbare toegangsprofielen en open
technolgiestandaards, zoals Microsoft.
NET worden geïntegreerd en aangepast.

De op web gebaseerde securityoplossing kan op ieder moment
worden uitgebouwd, vermindert
de installatiewerkzaamheden en
vereenvoudigt de administratie.

• Toekennen van rechten per organisatie of
individueel
• Doorgeven van rechten leidend principe
• Eenvoudig aanpassen van
toegangsrechten bij wijzigingen in de
organisatie
• Actualiseren van toegangsrechten in
realtime

• Ondersteuning van complexe,
grensoverschrijdende hardware-installaties
(over meerdere vestigingen verdeeld)
• Schaalbaarheid en betrouwbaarheid
dankzij modulair opgebouwde
systeemcomponenten
• Het gehele systeem blijft tijdens
onderhoud beschikbaar
• Optimale boekingsverwerking ook tijdens
tijden met zeer veel boekingen
• De beschikbaarheid van het systeem kan
naar behoefte worden aangepast

gebruikersvriendelijk

gestandaardiseerd

Reporting

Monitoring

Overzichtelijke schermen
vergemakkelijken de bediening, zodat
er geen lange inwerktijd nodig is.
Gegevensselectie- en filterfuncties
ondersteunen u bij het werken en
navigeren.

Met onze oplossing kunnen verschillende
bedrijfsstructuren worden afgebeeld.
Geïntegreerde standaardprocessen voor
alarmbeheer en reporting ronden ons
servicepakket af.

• Overzichtelijke weergave
van de toegangsrechten
• Intuïtieve onderzoek- en opvraagfuncties:
»» Wie heeft waar geboekt?
»» WIE mag waar boeken?

• Automatische realtime bewaking van
de voorvalmeldingen
• Doorsturen van de alarmsituaties inclusief
instructies
• Exacte documentatie en analyse van de
voorvallen (compliance)
• Reactie op bepaalde voorvallen op
bepaalde toegangspunten in realtime

Web-applicaties

Boomstructuur

• Op browser gebaseerde bediening
• “Single point of administration“
• Centraal onderhoud van software
op de applicatieserver
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WWW

• Centraal beheren van de
toegangsrechten:
»» Volledige weergave van de
bedrijfsstructuur (organigram)
»» Overzicht van de gemonteerde hardware
per vestiging (zone-overzicht)
• Efficiënte zoekfuncties
• Afbeelding van de compliancerichtlijnen
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Toegangssoftware

Toegangssoftware

Klantspecifieke features van
uw toegangscontrole

Transparant, veilig en zeer
gemakkelijk te bedienen

Bezoekersbeheer

Tascontrole

•
•
•
•
•
•
•
•

• Selectie van personen door toevalsgenerator
• Automatische blokkering voor de duur van de
controle

Reservering
De bezoekers kunnen zich zelf aanmelden
Badge- en visitekaartscanner
Beheer van bezoekersgroepen
Geïntegreerde instructiecontrole
Handmatige of automatische afmeldfunctie
Archivering van de bezoekersgegevens
Integratie in beheer van externe bedrijven

Integratie van mechanische deursloten

Liftbesturing

• Uitbreiding van de toegangscontrole zonder
bekabeling (online en offline)
• Geschikt voor alle binnendeuren
• Integratie in de centrale toegangsbesturing
• Overdracht van toegangsbevoegdheden via badge
of wireless
• Gemakkelijk badgebeheer
• Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
(zonder kabels)

• Toekennen van toegangsbevoegdheden voor
etageniveau
• Koppeling aan de centrale toegangsbesturing
• Volledige beschikbaarheid van functies bij
netwerkuitval
• Gemakkelijke, centrale handling in noodgevallen

Badgeproductie
• Alles in één systeem: Badgelayout,
badgetoewijzing en -druk
• Beheer van willekeurig aantal layouts
• Professionele printkwaliteit
• Geïntegreerde beeldopname
• Geïntegreerde codering
• Badge-serieproductie
• Aanmaak van (on)gepersonaliseerde badges)

Uitbreidings
mogelijkheden

Videobewaking

Live-fotovergelijking
Mechanische offline-terminals met gegevens
uit het online-systeem

Biometrische herkenning

Security Management Systeem

Kluis- en depotinstallaties

• Centrale controle van alle beveiligingscomponenten
• Integratie en weergave van alle aanwezige
beveiligingsvoorzieningen
• Alarmfunctie met geautomatiseerde
tegenmaatregelen

Parkeerplaats- en voertuigorganisatie

Tijdregistratie

Personeelsplanning
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Toegangssoftware

Multifunctionele badges

Geïntegreerde tijdregistratie
met de SAP-interface

De badge: Sleutelinstrument
voor de identificatie

SAP
ERP HCM

Tijdevaluatie

Goedkeuring van de
aan-/afwezigheden

Restverlof

Correctiemogelijkheden

Tijd voor tijd

Variabele tijdteller

TIJDVOORVALLEN:
Komen
Gaan
Afwezigheidsredenen

HR-STAMGEGEVENS

EXT. LOONSOORTEN:

TIJDSALDI

Kantine
Tanken
etc.

SAP-solutions van Interflex
Zo functioneert de gegevenskringloop
1.

2.

3.

Medewerkers melden zich aan of
af op een Interflex-terminal.

Het Interflex-systeem levert de
tijdboekingen dadelijk aan SAP
ERP HCM.

De geactualiseerde saldi en tellers
van de medewerkers worden
doorgestuurd naar het Interflexsysteem.

Het systeem meldt dadelijk terug of
de tijdboeking correct is uitgevoerd,
omdat de personeelsgegevens
uit het SAP-systeem permanent
ter beschikking staan en deze
kunnen worden gecontroleerd en
weergegeven.

De gegevens worden onmiddelijk
in het SAP-systeem geanalyseerd
en verwerkt.

De gegevensflow kan opnieuw
beginnen.

Voordelen van de SAP-interface voor de klant
• Eenvoudige en voordeling koppeling
• De al aanwezige hardware voor tijdregistratie en toegangscontrole
wordt gebruikt
• Overname van het SAP-organigram
• Naadloze kringloop van alle tijdgegevens met de HR-PDC-interface
• Weergave van de personeelsgegevens van SAP in de Interflex-oplossing
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Multifunctionele badges
Combineer diverse applicaties op slechts
één badge voor:
• Toegangscontrole / toegang tot
parkeerplaatsen
• Tijdregistratie
• Toegangsbesturing (hardware, software,
depotsystemen)
• NetworkOnCard
• Tankstation van bedrijf
• Kantine en automaten (debetprocedures
of afrekening via loon & salaris)
• Liftsturing
• Project-, bedrijfs- en
productiegegevensregistratie
Interflex als dienstverlener
Op uw verzoek, beheren, coderen en
produceren wij uw badges, tags of
poslhorloges met geïntegreerde chip.
Badge zelf aanmaken
Elke onderneming, of het nu een klein
bedrijf of groot concern is, kan met
de modernste systemen van Interflex
zelf badges aanmaken, coderen en
beheren. Dit geldt voor het compacte
badgesysteem, als voor een complex
badgebeheer.

Badge aanmaken voor ieder gebruik
U maakt badges afzonderlijke of in
seriedruk aan. Foto en handtekening
worden via video-camera, digitale
camera, scanner of signature capture pad
ingevoerd. Overzichtelijke dialogen maken
de registratie en het gegevensbeheer
zeer eenvoudig. Om de toegang tot de
badgeproductie te beveiligen, wordt er
gebruik gemaakt van een wachtwoord en
verschillende bevoegdheidsniveaus.
Algemene specificaties
• Registratie en onderhoud van
badgegegevens
• Gegevensbeheer incl. foto-opname
• Design en definitie van badge-layouts
• Zichtbare personalisering (foto, naam,
handtekening)
• Elektronisch personaliseren (codering,
diverse formaten)
• Interfaces naar voor- of nageschakelde
systemen
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Toegangshardware

Toegangshardware

Toegangscontroleterminal van Interflex

Uw garantie voor een hoog
beveiligingsniveau

Waarom zo veel klanten voor onze
hardwareoplossingen kiezen

Stevige componenten
met een lange levensduur
Hoogwaardige
afwerking
Eenvoudige
bediening

Biometrische herkenning
Biometrische methodes zorgen voor een
duidelijke verhoging van de veiligheid in
bedrijven. Biometrie als identificatiemiddel
wordt, in tegenstelling tot pincode of
badge:
niet vergeten,
niet weggelegd,
niet door derden ontvreemd.
Interflex biedt:
• Contactloze 3D-fingerprintherkenning
• 2D-fingerprintherkenning
• Aderpatroonherkenning

Interactieve
terminalschermen
Touchscreen-displays
in kleur
Contactloze
leesprocedures
Eén badge voor vele
doeleinden (tijd, toegang, kantine, etc.)
Oplossingen voor
binnen- en buitenbereik
Geschikt voor
interface-functie
Flexibiliteit dankzij open
systeemparameters

Toegangscontrole met batterijvoeding
Wordt beschouwd als flexibel en voordelig
beveiligingscomponent met een groot
bedieningsgemak.
De terminals hebben geen bekabeling
nodig en bieden een betrouwbare en
snelle beveiligingsoplossing.
Uw voordeel: Al aanwezige badges, die
voor bestaande toegangscontrole- en
tijdbeheersystemen in gebruik zijn, kunnen
verder worden gebruikt.
De producten zijn geschikt voor alle
deuren in binnenbereik, hebben een hoge
batterijlevensduur en worden gemakkelijk
via uw Interflex-systeem aangestuurd.
Mogelijke gebruiksmogelijkheden:
• Deuren
• Ingangen
• Rolpoorten en garagedeuren
• Schuifdeuren
• Liften

Modern en
tijdloos design
Made in Germany
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Toegangshardware

Toegangshardware

eVAYO terminalgeneratie: Design
en functie opnieuw gedefinieerd
Eenvoudige bediening
Zonder veel scholing of trainingen:
displays en functies zijn duidelijk en
esthetisch vormgegeven.
Overal integreerbaar
Ieder apparaat is zo ontworpen, dat
het functioneel en visueel volledig
harmonisch in alle besturingsomgevingen
kunnen worden geïntegreerd - zelfs in
de modernste gebouwen met complexe
structuren.
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Laag stroomverbruik
Energiebesparend met de stroomspaar
modus: Het energieverbruik wordt hierdoor
met wel 50 procent verlaagd in vergelijking
tot eerdere terminalgeneraties.

eVAYO terminalgeneratie voor toegangscontrole
IF-800
Toegangscontrole

IF-800 Outdoor
Toegangscontrole

IF-801 Outdoor
Toegangscontrole met pinpad

IF-5721
Toegangscontrole met pinpad

Functioneel design
De eVAYO-terminals laten zien wat goed
design is: een combinatie van vormgeving,
functionaliteit en comfort.

eVAYO terminal voor
offline toegangscontrole

eVAYO terminalgeneratie voor
toegangscontrole en tijdregistratie

eVAYO-Office
Offline-toegangscontrole

IF-5735 / IF-5725
Tijdregistratie

IF-5735
Tijdregistratie met WLAN
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Klantenservice

Interflex – Service van
één leverancier
Advies

Systeemintroductie

Onze experts geven u een doelgericht
advies over de kernactiviteiten
toegangscontrole, tijdregistratie en
Workforce.

Het Interflex-systeem wordt stap voor stap
door onze medewerkers geïntroduceerd:
1. Installatie
2. Parameterisering
3. Inbedrijfstelling

Projectmanagement

Hardware-installatie

Intern geschoolde en gecertificeerde
projectmanagers zorgen voor een
implementatie van de projecten binnen
de gewenste tijd.

Het geschoolde technisch personeel
installeert de hardware bij u ter plaatse.

Scholing voor de
gebruikers

Onderhoud

Geselecteerde thema’s worden
behandeld in systematisch op elkaar
volgende cursussen. In kleine groepen
vergemakkelijken onze docenten uw
medewerkers het werken met de
systeemapplicatie.
Wij bieden standaardcursussen in de beste
leeromgeving en op uw specifieke wensen
aangepaste trainingen in uw bedrijf.

Ons onderhoudsaanbod voor soft- en
hardware passen wij aan op uw individuele
wensen.

Hotline
Onze medewerkers van het After Sales Team staan u met raad en daad terzijde.
België:

E-mail:

+32 2 583 09 99

interflex.support@allegion.com

Nederland:

+31 347 32 58 44
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Interflex Datensysteme GmbH
Zettachring 16 • 70567 Stuttgart (Germany)
Telefoon: +49 711 1322-0 • Telefax: +497111322-111
E-mail: Interflex.info@allegion.com

Aansprakelijkheid m.b.t. de prospectus: Alle informatie op het moment van het ter perse gaan van de prospectus voldoet aan actuele kennis en gebeurt zonder garantie. Wijzigingen voorbehouden.
Tekeningen en voorstellingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Herdruk, ook in uitzonderingsgevallen, is uitsluitend met toestemming van Interflex Datensysteme GmbH toegestaan.
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Interflex Datensysteme GmbH biedt complete oplossingen voor Workforce
Management met tijdbeheer en personeelsplanning, evenals optimaal
afgestemde en innovatieve veiligheidsoplossingen met toegangscontrole,
videobewaking, veiligheidsmanagementsystemen en bezoekersbeheer.
Met duizenden systeeminstallaties, die garant staan voor het beheer van
circa 4,5 miljoen medewerkers, is Interflex één van de leidende aanbieders
in Europa. Interflex is in 1976 opgericht en maakt sinds 2013 deel uit van
ondernemingsgroep Allegion.
Ga voor meer informatie naar www.interflex.de.

Over Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale aanbieder van
beveiligingsoplossingen met toonaangevende merken als CISA®, Interflex®,
LCN®, Schlage® en Von Duprin®. Allegion biedt een breed spectrum aan van
oplossingen voor particuliere huishoudingen, bedrijven, scholen en andere
instellingen, waarbij de focus op de beveiliging van toegangsdeuren en
toegangsystemen ligt. Allegion genereert een omzet van 2 Mrd. US-dollar en
verkoopt zijn producten in ongeveer 130 landen over de gehele wereld.
Meer informatie vindt u onder www.allegion.com.
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