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Functies Voordelen

• Robuuste RFID-sleutelhanger

• Vergrendelingssysteem (LAN / WLAN / GSM)

• Mobiele tijdregistratie mogelijk

• Kan overal worden gebruikt (mobiel netwerk)

• Alarmeringen

• Cloudgebaseerd, bediening via internet

• Tal van evaluaties

• Centrale administratie

• Lage administratieve lasten

• Toegangslogboeken per werknemer

• Toegangstijden en autorisatieniveaus

• Robuuste technologie

• Mobiel of draadloos via WLAN of mobiel

• Fraudebestendig

• Eenvoudige bediening
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Elk bedrijf kent het probleem: wie heeft welke sleutel? Hebben werknemers de sleutel tot het magazijn? 

Moet er een sleutel worden gekopieerd? Met geoCapture krijgt u een centraal beheer van de sluitsystemen 

met robuuste RFID-technologie. Dankzij automatisch inloggen hebt u altijd een overzicht van alle toegangstijden 

en van alle personen.

RFID-technologie als oplossing
Elke werknemer en andere personen die toegang nodig 

hebben, worden uitgerust met RFID-sleutelhangers. Het 

chipnummer identificeert op unieke wijze de 

werknemer. Met een paar muisklikken bepaalt u wie 

welke deur mag openen. 

Om de deur te openen is geen conventionele sleutel 

meer nodig. De werknemer houdt eenvoudig de RFID-

sleutel voor het sluitsysteem en de deur gaat open.

Machtigingen en toegang 
voor alle deuren 

Moderne toegangscontrole
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Automatische logs

Toegangsbeheer maakt het gemakkelijk om 

autorisatieniveaus te beheren. Met geoCapture worden 

de toegangsrechten flexibel en duidelijk beheerd.

Aan meerdere deuren kunnen per deur verschillende 

autorisaties worden toegewezen, die bepaalde deuren 

of gebouwsecties kunnen openen - per medewerker of 

afdeling.

Toestemmingsniveaus

Alle toegangen worden automatisch vastgelegd en 

kunnen in de portal worden bekeken. Zo verkrijgt U 

complete toegangsprotocollen, ook gerelateerd aan 

werknemers.

U kunt altijd zien welke werknemers ter plaatse 

waren - vooral belangrijk voor beschermde

gebieden en ruimtes.

Alarmering

Met de alarmfunctie kan het systeem u meldingen 

sturen wanneer deuren worden geopend. 

Waarschuwingen kunnen b.v. voor elke toegang of 

toegangspoging op bepaalde deuren of in het 

weekend of 's nachts worden afgegeven

De verantwoordelijke persoon wordt onmiddellijk 

op de hoogte gebracht per e-mail of sms

Ibbenbürener Str. 14a

D-48496 Hopsten

info@geocapture.de

www.geocapture.de

Der Mitarbeiter Klaus 
Schmidt hat um 22:12 
Uhr die Tür Haupteingang 
geöffnet.

De medewerker Klaas 
Smit heeft op 22:12 de 
deuer „hoofdingang“ 
geopend.
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