
Branche:

Openbare instelling 

Omvang organisatie:

140 medewerkers 

Oplossing:

tijdregistratie en
toegangscontrole 
(hardware en software) 

Dit zegt de klant erover:

“De complete oplossing
van Interflex spaart 
ons kostbare werktijd
en biedt geavanceerde
veiligheidsnormen.”
Silvio Ihle 
Afdeling Financiën en algemeen beheer

Alles op één badge 

Moderne toegangscontrole vervangt de oude 
sluitinstallatie 

Het gemeentebestuur van de Duitse stad Großenhain is gevestigd  
in het  historische stadhuis aan de centrale marktplaats.  
De sluitinstallatie van het gebouw uit de 19e eeuw  voldeed niet  
meer aan de vereiste veiligheidsnormen.

Bovendien werden meer dan 100 sleutels voor de afzonderlijke 
toegangszones uitgegeven via handmatig beheerde lijsten: een 
tijdrovende procedure die ook in de door de nieuwe toegangsoplossing 
moest worden vervangen. 

Tijdregistratie en toegangscontrole met één systeem 

Al meer dan 20 jaar maakt de gemeente met succes gebruik van 
een Interflex-tijdregistratiesysteem. De huidige versie IF-6020 
beschikt al over een geïntegreerde web-client met workflow-
beheer. De buitendeuren van het stadhuis zijn uitgerust met de 
toegangscontroleterminal IF-800 en twee tijdregistratieterminals 
IF-5735 van Interflex.

In het kader van een adviserend gesprek met de ervaren account 
manager van Interflex uitte het gemeentebestuur de wens om 
het oude sluitsysteem eindelijk te vervangen. Aangezien het 
gemeentebestuur al  een tijdregistratiesysteem van Interflex had, was 
het raadzaam dit uit te breiden met  specifieke componenten voor 
toegangscontrole.

Referentie
Stadtverwaltung Großenhain



Multifunctionele badges in plaats van sleutels  

Het gemeentebestuur besloot om een offline toegangscontrolesysteem 
met elektronische cilinders van het type IF-181 te introduceren om 
alle binnendeuren betrouwbaar te beveiligen. Een elektronische 
cilinder vervangt de mechanische sleutel. De sleutel analyseert 
toegangsrechten, zodat alleen bevoegde personen via de multibadge 
toegang krijgen. De sluitcilinders die in het stadhuis worden gebruikt, 
ondersteunen het beproefde en veelgebruikte kaartformaat 
“NetworkOnCard”,  dat online-componenten combineert met offline-
toegangscontrole.

Met de invoering van de nieuwe toegangscontrole zijn de meer dan
100 sleutels van het oude sluitsysteem niet meer nodig. De 
medewerkers krijgen via hun multifunctionele badges toegang tot 
de voor hun vrijgegeven zones. Bovendien boeken ze hiermee hun 
werktijden en identificeren ze zich aan de fotokopieerapparaten
van de gemeente-instanties.  Op software gebaseerde 
toegangscontroleprocessen zorgen voor efficiëntere processen en een 
betrouwbare controle. Individuele groepen mensen, zoals stagiairs, 
bezoekers of externe dienstverleners, ontvangen duidelijk omschreven 
toegangsrechten, die kunnen worden ingesteld op bepaalde tijdvensters.

De medewerkers van de gemeente zijn zeer tevreden over het nieuwe 
Interflex-systeem. Dit betekent dat de gemeente profiteert van
aanzienlijke tijdsbesparing, een hoog gebruikscomfort en  betrouwbare 
veiligheidsnormen.
 

Interflex Datensysteme GmbH 
Zettachring 16 • 70567 Stuttgart (Germany)
Telefoon: +49 711 1322-0 • Fax: +49 711 1322-111
E-mail: Interflex.info@allegion.com

Ga voor meer informatie naar www.interflex.de.

Medewerkers van de gemeente Großenhain
bundelen functies voor toegangscontrole,
tijdregistratie en het gebruik van kopieerapparaten.
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