
Elektronische systemen voor Toegang, 
Lockersloten en Tijdsregistratie 
voor meer Veiligheid en Efficiëntie



Wanneer u een bedrijf leidt, dient u de nodige veilig-
heid te verzekeren, de processen optimaal te contro-
leren en het hoogst mogelijke niveau van gebruiks- 
gemak te bieden, gekoppeld aan maximale efficiëntie. 

ORGANISEER OPERATIES 
CONTROLEER PROCESSEN

GANTNER ondersteunt u bij de organisatie van uw 
bedrijf. Tot welke sector u ook behoort – GANTNER 
heeft de geschikte oplossing voor uw bedrijf. 

SEGMENTEN
OVERZICHT PER SECTOR

FITNESS
BOUTIQUE STUDIO’S
BUDGETCLUBS
MEDISCHE FITNESS
PREMIUM STUDIO’S

ATTRACTIES
MUSEA
ZWEMBADEN
SPA’S
VRIJETIJDSPARKEN
WATERPARKEN
SKIDEPOTS

ONDERWIJS
BIBLIOTHEKEN
UNIVERSITEITEN
SCHOLEN

BEDRIJVEN
INDUSTRIE & HANDEL 

DIENSTVERLENERS

FLEXIBELE 

WERKOMGEVINGEN

GEZONDHEIDSZORG

OVERHEDEN



ELEKTRONISCHE 
DEURSLOTEN

TOEGANGSOPLOSSINGEN & 
-SOFTWARE

MULTITAG

ALLES MET ÉÉN ENKELE KAART

GANTNER biedt gecoördineerde systeemoplossingen voor verschillende vereisten, alles via één 
leverancier. Bovendien zorgen we ervoor dat het systeem eender wanneer en makkelijk uitge-
breid kan worden.

In een GANTNER-systeem is de ondubbelzinnige, 
veilige en makkelijke identificatie van personeel en 
bezoekers van cruciaal belang. 

Het maakt niet uit welke identificatietechnologie ge-
bruikt wordt (RFID, NFC, BLE, vingerafdruk of per-
soneelsnummer), noch welke type gegevensdrager 
(kaart, sleutelhanger of polsband). 

Het gebruik van één enkele ID voor alle applicaties 
binnenin een bedrijf is niet alleen handig, het drukt 
ook de administratieve kosten. 

Geweldig, niet?

Een GANTNER-systeem kan 
modulair uitgebreid worden en 

dus aangepast aan de individuele 
behoeften van elke klant – 

een investering in 
de toekomst.

VEILIGHEID

MULTITAG & 
MULTITECHNOLOGY

TIJDSREGISTRATIE CASHLESS BETALEN

ELEKTRONISCHE 
LOCKERSYSTEMEN

ENCRYPTIE



Veilige uitgifte van 
gegevensdragers 

24/7 beschikbaar

Bij een toegangscontrolesysteem van GANTNER 
wordt de mechanische sleutel vervangen door multi-
functionele gegevensdragers of de vingerafdruk van 

de gebruiker. Het beheer, de uitgifte en de aanpas-
sing van gegevensdragers was nog nooit zo eenvou-
dig of flexibel. Klinkt simpel? Zo is het!

De goed georganiseerde toegang tot bedrijfsgebouwen, -kantoren en -voorzieningen biedt 
veiligheid en verhoogt het vertrouwen. 

Toegang via chip, 
personeels-ID, pincode 

en/of vingerafdruk

Allesomvattend 
overzicht

ELEKTRONISCHE 
TOEGANGSSYSTEMEN



De brede selectie van lezers en sloten laat de in- 
stallatie toe op eender welke deur, met naleving van 
alle veiligheidsvereisten. Poorten, lockers en liften  
kunnen geïntegreerd worden in het toegangscon-

TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN IN NETWERK

trolesysteem en vlot beheerd worden via pc. Geen  
enkel ander systeem biedt zo’n breed gamma aan 
oplossingen als een bekabeld toegangscontrolesys-
teem. 

GANTNER heeft de 
oplossing, wat de eisen ook 
zijn – van elegante design- 
lezers en functionele lezers 
met standaardfuncties, tot 
modellen met uitgebreide 

veiligheidsopties.
 
 

“

Bekabelde systemen bieden maximale functionaliteit en veiligheid, en een hogere rentabiliteit. 



CardNET

Met de toegangscontroleoplossingen van GANT-
NER kunt u deuren die initieel geen deel uitmaakten 
van een elektronische toegangsoplossing, later nog 
integreren in het systeem. Het beheer van de gege-

vensdragers kan makkelijk georganiseerd worden via 
een centrale pc, terwijl het toegangscontrolesysteem 
van GANTNER de gegevensstroom van de gege-
vensdrager automatisch beheert in de achtergrond. 

Moderne bedrijven passen hun organisatie aan de dagelijkse behoeften aan. Het gebruik van 
ruimtes of toegangspassen wijzigt dan ook vaak. 

VLOT TE RETROFITTEN 
TOEGANGSSYSTEMEN

Identificatiegegevens worden doorgestuurd via 
personeels-ID’s 

Online radiotransmissie van 
identificatiegegevens

Tijdsregistratie

Toegangscontrolelezer

Vergrendeltechnologie

Makkelijk te retrofitten toegangscontrolesysteem

Makkelijk te retrofitten toegangscontrolesysteem

Bekabeld 
toegangscontrolesysteem

Radiomodule

Controller

Zowel voor de radiotransmissie WiNET als de gegevenstransmissie CardNET, is het een optie de identificatiegegevens via de 
personeels-ID’s door te sturen, waardoor we de geschikte oplossing hebben voor elke applicatie. 

Vergrendel-
technologie

WiNET



Veilig en betrouwbaar Mechanische 
noodopening

TOEGANGSCONTROLE VOOR HOGE DESIGNEISEN

Om te beantwoorden aan de hoge designeisen, biedt GANTNER gestroomlijnde, volledig geïnte-
greerde en onopvallende elektronische toegangscontroleoplossingen zodat de esthetische ken-
merken van het gebouw onaangeroerd blijven. 
 
De elektronica zit in de deurkruk of in de slotbehuizing 
waardoor eender welk design van deurkruk gebruikt 
kan worden. De lezers zijn volledig geïntegreerd in 
de schakelaars of zijn elegant verborgen achter een  
 

 
glazen oppervlak. De batterijen kunnen via een induc-
tieve koppeling opgeladen worden via het deurframe, 
batterijen dienen dus niet vervangen te worden. 
Efficiënt – niet?

Onderhoudsvrij 
Opladen via inductie

Elk design van deurkruk kan 
gebruikt worden zonder 
bekabeling van de deur. 

 

“



Duidelijk dashboard Modulair systeem

TOEGANGSCONTROLE-
SOFTWARE

Naast een klassiek vergrendelplan, kunnen ge-
gevensdragers ook automatisch overgedragen 
worden, gegroepeerd en gecontroleerd in tijd en 
ruimte. Interfaces met payrollsoftware van een ho-

ger niveau (bv. SAP) maken het mogelijk de toe-
gangsdragers rechtstreeks in het HR-systeem te  
beheren. GAT Matrix beheert de coördinatie in de 
achtergrond.  

Elk bedrijf heeft andere noden wat betreft toegangscontrole. Daarom is de managementsoftware 
van GANTNER, GAT Matrix, modulair opgebouwd en kan die dus eender wanneer uitgebreid wor-
den. 
 

Mogelijkheid om meerdere 
klanten te beheren

Het toegangscontrolesysteem 
is makkelijk te beheren en 
heeft een duidelijk design.  

Het systeem kan eender 
wanneer uitgebreid worden 

door softwaremodules toe te 
voegen. 

“



Via GAT Mobile Access heeft u alle 
relevante functies voor het beheer van 

uw toegangscontrolesysteem op uw 
smartphone.

GAT Mobile Access biedt u de functionaliteiten van 
een veiligheidscontrolestation op uw smartphone.  
Via de anti-passback software kunt u parkeerplaatsen 

beheren, de volgorde van toegang en vertrek contro-
leren en bovendien de hulpdiensten ondersteunen in 
geval van een evacuatie. 

TOEGANGS- EN ALARMMANAGEMENT

Het GANTNER-toegangssysteem kan naadloos geïntegreerd worden in veiligheids- en gebou-
wenbeheersystemen van vermaarde fabrikanten. U krijgt een overzicht van open deuren, huidige 
alarmen en hun respectieve handelingsinstructies, en kunt de deuren vanop afstand aansturen. 

“



TIJDSREGISTRATIE

Moderne tijdsregistratietoestellen doen meer dan en-
kel aanwezigheid of afwezigheid registreren: ze com-
bineren tijd met veiligheid en efficiëntie.

Met optionele vingerafdruklezers kunt u het gemak 
nog verhogen en het risico op manipulatie volledig 
verwijderen. 

Efficiëntie is een kwestie van tijd. Transparante tijdsregistratie en -administratie zijn essentieel 
voor elk bedrijf. 

Individueel aanpasbaar Meertalig Open interfaces



TOEGANGSLOGGINGS geven de gegevensdra-
gers rechten om binnen te gaan, terwijl UITGANGS-
LOGGINGS deze rechten weer annuleren.  

Wat veiligheid betreft zijn gegevensdragers niet lan-
ger essentieel en behoren vergeten loggings tot het 
verleden. 

GECOMBINEERDE TIJDSREGISTRATIE

Naast de weergave van algemene informatie over de persoonlijke tijden of speciale veiligheids-
instructies, kan tijdsregistratie ook een belangrijke rol spelen in het toegangscontrolesysteem. 

Er zijn verschillende interfaces 
beschikbaar om GANTNER-

apparaten te integreren 
in uw tijdsregistratiesoftware 

of uw HR-systeem 
(bv. SAP HR).   

“



VERGRENDELSYSTEMEN 
VOOR LOCKERS

Of u nu zoekt naar flexibele oplossingen voor het 
opbergen van persoonlijke bezittingen en werkdocu-
menten, of nood hebt aan in-house mail-, opberg- of 
kleedkamerlockers, met de veilige en makkelijk te be-
dienen lockersystemen van GANTNER zijn al deze 
toepassingen makkelijker dan ooit. 

Klanten over de hele wereld stellen hun vertrouwen in 
GANTNER’s unieke en bekroonde vergrendelsyste-
men voor lockers, waarbij sleutels vervangen worden 
door werknemers-ID’s. 

Moderne opslagsystemen spelen een belangrijke rol in vele bedrijven en sectoren van een  
grote verscheidenheid 

Intuïtieve bediening Minder kosten Efficiënt beheer



Meer en meer bedrijven moedigen de sportactivitei-
ten van hun personeel aan en bieden hen de moge-
lijkheid zich nadien op te frissen in end-of-trip (EOT) 
voorzieningen. Tenslotte kunnen enkel gezonde werk- 
nemers productief zijn.  

Elektronische sloten van GANTNER zorgen ervoor 
dat persoonlijke spullen ondertussen veilig opgebor-
gen zijn. Werknemers-ID’s worden gebruikt als gege-
vensdragers. 

END-OF-TRIP VOORZIENINGEN

Voor wie naar het werk fietst of 
jogt, moeten douches en kleed-

kamers beschikbaar zijn. 
De GANTNER lockeroplos-

singen zorgen ervoor dat de 
persoonlijke spullen ondertus-
sen veilig opgeborgen kunnen 

worden. 

“

Bewust gezonder leven en meer sporten is niet zomaar een trend. 



SYSTEMEN VOOR LOCKERSLOTEN 
IN NETWERK

Kleedkamer- en personeelslockers, safes en archief-
kasten worden centraal beheerde units, die makkelijk 
bediend kunnen worden met een chip of een kaart. U 
kunt snel beslissen en wijzigen wie er toegangsrech-

ten krijgt tot wat. U kunt uw toegangscontrolesys-
teem makkelijk beheren vanaf uw pc – waarom dan 
ook uw lockersysteem niet?

Wilt u de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk benutten, de veiligheid en flexibiliteit van uw 
lockersysteem verhogen en de administratieve kosten tegelijkertijd drukken? Niets is makke- 
lijker met een lockersysteem in netwerk van GANTNER.

U beslist hoe de lockers 
worden gebruikt: 

vrij, persoonlijk of getimed.  
Voor de hoogst mogelijke 
transparantie en veiligheid.  

 

24/7 beschikbaar Makkelijk wijzigen van 
gegevensdragers

Alarmfunctie



De bekroonde sloten hebben verschillende features, 
bv. een akoestisch alarm, bescherming tegen vanda-
lisme of pincode keypads. 

Dankzij de verschillende slotmodellen, kan  
GANTNER de juiste oplossing bieden voor elke  
behoefte.

SYSTEMEN VOOR LOCKERSLOTEN 
OP BATTERIJEN

Batterijgestuurde vergrendelsystemen voor lockers van GANTNER bieden innovatieve, elek-
tronische oplossingen zonder enige bekabeling of omslachtige installatie. Het retrofitten van  
bestaande lockers is makkelijk aangezien bestaande gaten gebruikt kunnen worden. 

Sleutels worden vervangen 
door personeels-ID’s

Het retrofitten van bestaande 
lockers was nog nooit zo 

eenvoudig. 
 

Bekroonde 
oplossing

Makkelijk te retrofitten Levensduur batterijen 
tot wel 10 jaar



Het betaalproces verloopt snel, er dient geen cash 
verhandeld te worden en de wachtrijen aan de kas-
sa behoren tot het verleden. Debiteren en crediteren 

gaat grotendeels automatisch, zonder tussenkomst 
van personeel. Bovendien kunt u uw werknemers 
speciale promoties en kortingen aanbieden.

Gebaseerd op een technologie met contactloze chip, zal het cashless betaalsysteem zijn plaats 
vinden in uw bedrijf. Aan de hand van een kaart of chip kan er betaald worden in de cafetaria, aan 
de automaat of in de shop. Makkelijk, handig, de klok rond. 

Tijdbesparend Geen verwerking van 
contant geld

Veilig en betrouwbaar

CASHLESS 
BETALEN

Het is mogelijk te crediteren en 
te debiteren, wat een grote 

financiële impact kan hebben.



Personeelsleden kunnen hun transacties eender 
wanneer opvragen en begrijpen. Met een systeem 
van GANTNER wordt de personeels-ID een handig 

MINDER PERSONEELSKOSTEN

en veilig medium voor toegangscontrole, tijdsregis- 
tratie, lockergebruik en cashless betalingen. 

Cashless betalingen 
verminderen de nood aan 

kassapersoneel en administra-
tieve medewerkers. 

Personeels-ID’s worden 
elektronische portefeuilles. 

“

Met cashless betaalsystemen kunnen alle aankopen makkelijk afgerekend en betaald worden. 



Toegangslezer met pin 
keypad, in te bouwen aan 
het oppervlak

Toegangslezer, in 
te bouwen aan het 
oppervlak

PRODUCTOVERZICHT

TOEGANGSCONTROLE

Lezers voor online toegangscontrole met duidelijke signalisatie en een makkelijk te begrijpen user  
interface

Oplossingen op batterijen om makkelijk te retrofitten op deuren

Draadloos elektronisch deurslot Elektronische deurkrukElektronische cilinder

Toegangslezer 
voor deuren 
met buisframe

Toegangslezer met pin 
keypad voor deuren 
met buisframe

Toegangslezer 
met pin keypad 

Toegangslezer

Toegangslezer 
met vingerafdruk

Toegangslezer 
met pin keypad 
en vingerafdruk 
 

Programmaschakelaar en 
design toegangslezers

Programmaschakelaar en 
design toegangslezers

Programmaschakelaar en 
design toegangslezers
 



TIJDSREGISTRATIE

VERGRENDELSYSTEMEN VOOR LOCKERS

BETALINGSSYSTEMEN

Perfect afgestemd op de eisen van de moderne communicatie tussen de HR-afdeling en het personeel

Betaal in de kantine of aan de verkoopautomaat met uw personeels-ID. 

De ideale oplossing voor de organisatie van kleedkamer- en kantoorlockers

Verkooplezer voor automaten Desktoplezer

Slot op batterijen voor lockers, 
gemonteerd op het zijpaneel

Slot op batterijen met drukknop 
voor lockers, gemonteerd op de 
deur

Slot op batterijen met drukknop en 
optioneel pincode keypad, gemonteerd 
op de deur 
 

Informatieterminal BeheersoftwareSlot in netwerk voor lockers, gemonteerd 
op het zijpaneel 

Tijdsregistratieterminal met 
touchscreen display + vingerafdruk 

Tijdsregistratieterminal met 
touchscreen display

GT7 tijdsregistratieterminal met 
touchscreen display 

Tijdsregistratieterminal 
met vingerafdruk 

TijdsregistratieterminalTijdsregistratieterminal 
Installatieoptie



www.gantner.com

Schruns, Oostenrijk
T +43 5556 73 784-0
info@gantner.com

Londen, VK
T +44 1245 697588
info-uk@gantner.com

Ieper, België
T +32 57 65 00 32
info@gantner.be

Houten, Nederland
T +31 33 43 284 16
info@gantner.nl

Bochum, Duitsland
T +49 234 58 896-0
info-de@gantner.com

Dubai, Midden-Oosten
T +971 4 3333 466
info-me@gantner.com

Sydney, Australië
T +61 29011 8114
info-aus@gantner.com

Los Angeles, USA
T +1-844-703-1139
Info-us@gantner.com

Ahmedabad, India
info@gantnerticketing.com
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Het partnernetwerk van GANTNER verdelers ondersteunt actief klanten in meer dan 60 landen. Bezoek ons op www.gantner.com


