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MET HET GEBOUWENBEHEER VAN 
RECREATEX INVESTEERT U IN COMFORT 

EN ENERGIEBESPARING.
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Aan de hand van het Recreatex gebouwenbeheersysteem (GBS) kan u 
met één systeem de verlichting, de verwarming, airco en toegangscontrole 
aansturen. Niet alleen draagt dit bij tot een rationeel energieverbruik, 
u bespaart ook op personeelsbezetting. Geen personeel meer nodig 
om deuren te openen, de lichten aan te doen, … Het Recreatex 
gebouwenbeheersysteem zorgt ervoor dat dit alles automatisch verloopt in 
functie van 4 parameters: Wie, Wat, Waar en Wanneer.

Uniek aan het Recreatex gebouwenbeheersysteem is de koppeling met de 
Recreatex reserveringsmodule. De geboekte reserveringen zijn het uitgangs-
punt voor de aansturing van HVAC (Heating, Ventilation & Air conditioning). 
Hierdoor biedt dit gebouwenbeheersysteem u veel meer dan een standaard 
HVAC-regelsysteem.

Het Recreatex Gebouwenbeheersysteem

Het Recreatex gebouwenbeheersysteem is een uitbreiding op de module 
Accommodatiereserveringen van Recreatex en is uitermate geschikt voor de 
implementatie in gebouwen met flexibele bezettingsgraden. 

De module Accommodatiereserveringen van Recreatex verzorgt het 
administratieve luik van een reservering van bijvoorbeeld een sporthal, 
een vergaderruimte en/of een theaterzaal. Binnen deze module worden 
de reserveringen administratief bijgehouden en opgevolgd aan de hand 
van een grafisch planbord. Door het toevoegen van klantinformatie en 
boekingsgegevens worden reserveringsbevestigingen aangemaakt en naar 
de facturatie doorgevoerd. (Voor meer info, raadpleeg de infofiche omtrent 
de Recreatex module Accommodatiereserveringen.)

Elk gebouw heeft verschil-
lende gebruikers, ieder met 

eigen behoeften. Voor de 
gebruiker is het belangrijk te 
vertoeven in een omgeving 

die hij of zij als prettig en 
gezond ervaart. De beheerder 

is vooral gebaat bij een 
flexibel systeem, eenvoudig 

in beheer en betrouwbaar. Tot 
slot wenst de beheerder ook 

de kosten van het gebouw zo 
laag mogelijk te houden.

Ook op zoek naar een gebou-
wenbeheersysteem dat u een 

optimaal comfort bezorgt 
met een minimaal energie-

verbruik? 

RECREATEX GEBOUWENBEHEER, 
OPTIMAAL COMFORT MET EEN 
MINIMAAL ENERGIEVERBRUIK

Module Accommodatiereserveringen
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Met de module Accommodatiereserveringen is het mogelijk om 
deze software te gebruiken voor het aansturen van de technische 
componenten van de te reserveren ruimte. 
In de praktijk maakt een medewerk(st)er een reservering aan binnen de 
module Accommodatiereserveringen of maakt de klant zelf online een 
reservering aan. Automatisch wordt deze reservering doorgelinkt naar 
het GBS van GANTNER. 

Toegangscontrole

De reservering kan ervoor zorgen dat de toegangsbadge van een klant 
geactiveerd wordt voor de reserveringsperiode met eventuele voor- en/
of nalooptijden. Zo kan de klant de gereserveerde ruimte betreden op 
het door hem/haar gereserveerde uur.  
Dit vermijdt een uitgebreid sleutelplan, waarbij het risico op verlies van 
sleutels en bijgevolg het plaatsen van nieuwe sloten reëel is. Uiteraard 
vermijdt dit ook de tussenkomst van een medewerker wat een directe 
besparing oplevert op niveau van werknemersuren.

Verlichting

Ook de verlichting kan op basis van bovenstaande reservering automa-
tisch worden aangestuurd. De verlichting kan op 2 verschillende manie-
ren worden geactiveerd:

1. Door de vrijgave van de verlichtingsdrukknoppen in het gereserveerde 
lokaal. 

 Indien de klant het zelf nodig acht, kan hij/zij de verlichting inschake-
len gedurende de reserveringsperiode. De verlichting zal automatisch 
doven nadat de reserveringsperiode is afgelopen.

2. Door de automatische sturing van de verlichting volgens de reserve-
ringsperiode. 

 Dit kan als nadeel hebben dat de verlichting toch brandt als een klant 
niet opdaagt. Indien de accommodatie beschikt over toegangscon-
trole kan het badgen van de klant een voorwaarde zijn om de verlich-
ting aan te sturen, zodat bovenstaande vermeden wordt. Belangrijk bij 
de automatische sturing van de verlichting is de noodzaak hiervan. 

sportcentrum

cultureel centrum

klant

gemeentehuis

verwarming

toegang

verlichting

online

SQL server RCX gebruiker

Schematische voorstelling van een mogelijke configuratie

De software kan in hoofdzaak 
3 componenten automatiseren 
en aansturen:

• Toegangscontrole
• Verlichting 
• HVAC (verwarming, ventilatie, 

airconditioning)

Visualisatie van het gebouwenbeheersys-
teem aan de hand van een plattegrond
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Het aansturen van afzonderlijke verlichtingskringen evenals de aanstur-
ing van dimmers is mogelijk. Het 
sturen van verlichting is uiteraard 
afhankelijk van het beschikbare 
daglicht. Hiervoor kan GANTNER 
voorzien in luxmeters die op basis 
van de beschikbare lichtsterkte 
de verlichting aansturen. Con-
creet kan bijvoorbeeld de verli-
chtingssterkte ingesteld worden 
op basis van de gekozen activiteit 
van de reserveringsklant. Een bas-
ketbalwedstrijd kan een andere lichtintensiteit vergen dan een turnac-
tiviteit. Een cursus bloemschikken kan een andere lichtintensiteit vragen 
dan een seminarie of voordracht.
Het automatisch aansturen van de verlichting bij periodiek gebruik van 
accommodaties genereert een enorme energiebesparing. Verlichting 
die enkel brandt op het moment dat een voetbalveld, een vergaderzaal 
of een squashterrein ook daadwerkelijk gebruikt wordt, zorgt voor een 
optimaal energieverbruik.

Het automatisch aansturen van 
de verlichting gebeurt volgens 
4 parameters:
• Klant: Wie komt er?
• Activiteit: Wat komt hij doen?
• Tijdstip: Wanneer komt hij?
• Plaats: Waar komt hij?

 Tentoonstellingsruimte De Bijl te Zoersel maakt gebruik van het gebouwenbeheersyteem van GANTNER 
voor de aansturing van de verwarming.

 Gemeente Zoersel heeft het gebouwenbeheersysteem van Recreatex ingevoerd 
voor vele gemeentelijke locaties waaronder ook de raadzaal in het gemeentehuis.
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HVAC

Naast de verlichting en de toegangscontrole kan de module 
Gebouwenbeheer van Recreatex ook instaan voor de aansturing van 
verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC). 

Net als bij verlichting is ook de sturing van HVAC afhankelijk van externe 
factoren. Wat is de huidige temperatuur van de gereserveerde ruimte? 
Moet er afgekoeld worden of moet er eerder verwarmd worden? 
Met ruimtevoelers meet het GBS van GANTNER op regelmatige basis 
de huidige temperatuur van de gereserveerde ruimte. Op basis 
hiervan wordt tijdig (lees voorafgaand aan de reservering) de koeling 
of verwarming ingeschakeld zodat de gereserveerde ruimte op het 
moment van boeking perfect op temperatuur is.

Ook hier geldt dat temperaturen en verluchtingsintensiteit kunnen 
worden ingesteld volgens de klant, de activiteit, het tijdstip of de plaats. 
Uiteraard is het vaak een combinatie van deze 4 parameters die zorgt 
voor een ideale omgeving. Een yogales vraagt bijvoorbeeld een andere 
temperatuur dan een spinningles. Een theaterzaal met 300 mensen ver-
eist een andere klimaatbeheersing dan een zaal met 50 bezoekers. Een 
badmintonactiviteit wenst geen of nauwelijks verluchting. 

Door het geautomatiseerd sturen van HVAC op basis van bezetting en 
externe factoren zoals de buitentemperatuur wordt aanzienlijk op ener-
giekosten bespaard.

Ook de sturing van basketringen, voetbalverlichting, douchewater en 
toegangspoorten is mogelijk.

Voordelen/meerwaarde van het RCX GBS

De unieke koppeling van het gebouwenbeheersysteem met reserve-
ringssoftware creëert een aantal specifieke voordelen:

• Rationeel energieverbruik
 Een doeltreffend gebouwenbeheersysteem draagt bij tot een 

rationeel energieverbruik. Vaak werken verlichting en verwarming op 
tijdstippen waarop dit niet noodzakelijk is en dragen zo bij tot een hoge 
energiefactuur. Het gebouwenbeheersysteem van Recreatex zorgt 
door de koppeling met de reserveringsmodule voor de benodigde 
tempe-ratuur, verlichting, etc. afhankelijk van de activiteit, de huidige 
temperatuur en luxwaarde. Wanneer u rationeel omspringt met 
energie, draagt u ook bij tot duurzaam ondernemen. 

• Personeelsbesparing
 Aangezien alle technische functies automatisch worden aangestuurd,
 is er geen personeel meer nodig voor het openen en sluiten van deu-

ren, om de verwarming te activeren of de verlichting aan te doen.
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• Beheersbaarheid
 Het Recreatex gebouwenbeheersysteem is overal ter wereld 

toegankelijk via de ingebouwde VNC-server. Hierdoor is het mogelijk 
om online in te loggen op het systeem en zo vanop afstand een deur 
te openen, het licht uit te schakelen of de verwarming aan te sturen. 

 De aansturing van verschillende gebouwen kan vanuit één locatie 
gebeuren aan de hand van de Recreatex software. In dit geval zijn 
de verschillende locaties voorzien van een controller die verbonden 
is met de SQL-server op de hoofdlocatie. Zo kan u bijvoorbeeld vanuit 
het gemeentehuis alle regelingen voor het cultureel centrum en het 
sportcentrum sturen.

 Bij storingen, foutmeldingen of activering van het alarm kan het 
gebouwensysteem automatisch een sms of e-mail sturen naar één of 
meerdere verantwoordelijken.

 Tevens is het mogelijk in te stellen dat een bericht wordt verstuurd als 
een deur blijft openstaan, de verlichting blijft branden of de verwar-
ming niet opstart.

• Schaalbaarheid
 Het Recreatex gebouwenbeheersysteem kan ingezet worden voor 

verschillende locaties en is op het vlak van sturing onbeperkt in aantal 
deuren, verwarmings- en verlichtingselementen.

Koppelingen en integraties

Het Recreatex gebouwenbeheersysteem kan communiceren met 
andere gebouwgebonden systemen via standaard protocollen. 
Dit kan op verschillende manieren en met verschillende externe 
gebouwenbeheersystemen zoals Lon-Works en MODBUS.

Hosting

De benodigde software voor het gebouwenbeheersysteem kan op 
een server worden geïnstalleerd bij u ter plaatse, maar u kan er ook 
voor kiezen om die in het datacenter van GANTNER te hosten. Zo hoeft 
u ook niet te investeren in hardware en kan u een beroep doen op de 
gespecialiseerde ICT-diensten van GANTNER. 

Datadragers

Voor de sturing van de toegangscontrole zijn er verschillende datadra-
gers mogelijk: kaarten met magneetstrip, proximitykaarten (beeld 
links), mifarekaarten, en proximitydruppels (beeld midden). Zelfs 
een smartphone met NFC (beeld rechts) kan gebruikt worden als 
toegangsdrager.



OVER RECREATEX

Recreatex is het softwareplatform voor de brede vrijetijdsmarkt. Aan de 
hand van Recreatex worden centra uitgerust met 1 centrale front- en 
backofficeapplicatie voor het beheer van kassa, abonnementen, inschrij-
vingen, toegangscontrole, websales, kioskverkoop, crm, finance, 
planning en reserveringen. Recreatex is internationaal georiënteerd en 
4-talig beschikbaar.  

Recreatex is ongelimiteerd in aantal gebruikers en kan zowel kleinschalig 
als grootschalig worden gebruikt. Recreatex is ontworpen met de laatste 
Microsoft technologie en is gebaseerd op een SQL-database. GANTNER 
biedt Recreatex aan als lokale client-server toepassing of als “software 
as a service” binnen een gehoste omgeving. Integratie is een keyfactor: 
Recreatex kent talloze koppelingen met financiële, administratieve en 
technische toepassingen.

OVER GANTNER 

GANTNER, met kantoren in België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, India, 
Dubai en Australië, Verenigd Koninkrijk en USA, levert innovatieve soft-
ware- en hardware oplossingen aan de recreatiesector. 

GANTNER is reeds 30 jaar een gewaardeerd ICT-bedrijf met meer dan 380 
professionele medewerkers. Dankzij de innovatieve softwareontwikkeling 
en een constante customer awareness zijn we in staat vooruitstrevende 
oplossingen te ontwikkelen voor de vrijetijdssector. GANTNER legt de 
focus op totaalprojecten met als basis het eigen softwareplatform 
Recreatex, specifiek ontwikkeld voor recreatieve diensten, zwembaden, 
musea, theaters, dierentuinen en recreatieparken. 

Daarnaast behoren ook IT-services, toegangscontrolesystemen en 
het eigen gebouwenbeheersysteem tot de core competenties van 
GANTNER.

Ter Waarde 50 - B - 8900 Ieper
E info@gantner.be 
W www.gantner.be

Duwboot 13 - NL - 3991CD Houten
T +31 (0) 33 43 284 16
E info@gantner.nl
W www.gantner.nl
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