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NetConnect is een gebruiksvriendelijk en flexibel, 

netwerkgebaseerd toegangscontrolesysteem dat uw  

gebouw beveiligen ongelooflijk eenvoudig maakt. 

BEKABELDE  
TOEGANGSCONTROLE



DE INTELLIGENTE BEVEILINGSOPLOSSING VOOR UW GEBOUW 
Toegangscontrolesysteem NetConnect laat zich gemakkelijk bedienen en beschikt over uitstekende eigenschappen 
die veel verder reiken dan het beheren van de stromen mensen in en om een gebouw. Het volledige systeem beheert 
u centraal én vanop afstand. Uw bestaande beveiligingssystemen zoals inbraak- en brandalarmen integreert u 
eenvoudig met NetConnect.

EENVOUDIG SYSTEEMBEHEER 
NetConnect biedt een effectieve manier om verscheidene sites te beheren en 
om toegangsrechten voor groepen of personen aan te passen via de intuïtieve en 
gebruiksvriendelijke software. Geen verregaande technische kennis vereist, het 
toegangscontrolesysteem kan werkelijk door iedereen bediend worden.

EXTREEM HOOG BEVEILIGINGSNIVEAU 
NetConnect beveiligt elk aspect van uw gebouw. Met één druk op de knop activeert u 
de Lockdown-functie die uw gebouw of kritieke locatie in een noodsituatie beschermt. 
NetConnect voorziet overigens ook de mogelijkheid om diverse gebieden in uw gebouw 
selectief te beveiligen. In de bedreigde ruimte schakelt u het alarm in en blokkeert u de 
deuren met één snelle handeling. 

Onbevoegde toegang vermijdt u door een tijdgestuurde Anti-passback in te stellen. Dezelfde 
ID-kaart kan zo niet meer dan één keer gebruikt worden binnen de ingestelde tijdsperiode.

ONDERSTEUNING VOOR UW HR-AFDELING 
De job van uw HR-afdeling efficiënter maken? Met NetConnect Timesheet houdt u eenvoudig 
de aanwezigheidstijden van uw mensen bij. In- en uitklokken gebeurt via een persoonlijke 
badge. De voorziene lezer logt elke gebruiker en slaat zijn gegevens op in het daarvoor 
voorziene aanwezigheidsrooster. Met NetConnect Timeline bekijkt u werktijden, overuren, 
vakantie- en ziektedagen. 

Een slimme uitbreiding op uw NetConnect-systeem is NetConnect Card Designer. Dit kunt 
u gebruiken om professioneel ogende ID-kaarten te ontwerpen die ook als toegangspas 
inzetbaar zijn.



NETCONNECT  
SOFTWARE 
Met zijn innovatieve functies, slimme vormgeving 
en effectieve programmering is NetConnect speciaal 
ontwikkeld om uw ervaring met het gebruik van 
toegangscontrole te verbeteren en uw leven 
gemakkelijker te maken. 
Zonder extra kosten kunt u NetConnect op meerdere 
computers en laptops installeren. Eens u over 
de software beschikt, ontvangt u levenslange 
upgrades, zonder verdere kosten.

 ✓ Eenvoudig te bedienen 

 ✓ Geavanceerde beheerders bevoegdheden

 ✓ Gebouwen in partities opdelen

 ✓ Integratie met inbraaksysteem en 
brandalarm 

 ✓ Beheren op afstand via computer of app

 ✓ Anti-passback en Lockdown

TOEGANGSCONTROLE 
GAAT VOORUIT 
Dankzij NetConnect Anywhere bent u 
niet plaatsgebonden om uw systeem aan 
te sturen. Vanaf elke webbrowser kunt u 
op elk moment op afstand uw gebouwen in 
de gaten houden en systeemaanpassingen 
uitvoeren. 

Bovendien is deze toegangscontrole 
in zakformaat beschikbaar in de vorm 
van een app. De combinatie van beide 
verandert radicaal de manier waarop u uw 
toegangscontrolesysteem beheert.

CENTRAAL GEBOUWENBEHEER 
Met NetConnect kunt u uw gebouwen opdelen in gebieden om op die manier 
snel en eenvoudig specifieke toegangsrechten toe te kennen aan gebruikers. 

Als u grafische afbeeldingen van uw gebouw uploadt in NetConnect, kunt u 
altijd direct zien op welke plaatsen toegang verleend wordt. Dat is vooral voor 
beveiligingspersoneel een nuttige manier om vanaf één plek alle deuren in 
uw gebouw te controleren. 

Bijkomende troef is het energiebesparende karakter van het NetConnect-
systeem. U kunt het systeem zo instellen dat de verlichting en verwarming 
automatisch uitschakelt als er niemand aanwezig is.

GEAVANCEERDE 
SYSTEEMINTEGRATIE 
NetConnect is eenvoudig te integreren met 
zowel inbraak- als brandalarm. U beperkt 
het aantal valse inbraakalarmen en beheert 
de toegangscontrole voor de verschillende 
partities van uw gebouw als één systeem. Om 
de veiligheid te verbeteren in geval van brand, 
kunt u het systeem zodanig programmeren dat 
branddeuren bij een noodgeval automatisch 
opengaan. Bij evacuatie laat u het systeem 
automatisch roll call en presentielijsten 
genereren om precies vast te stellen wie in 
veiligheid is. 

Integreer bovendien uw NetConnect-systeem 
met CCTV om op een snelle en efficiënte 
manier videobeelden van elke deur te 
bekijken. U bespaart tijd met het zoeken naar 
videofragmenten en bespaart geld op extra 
beveiligingspersoneel.
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CASES
B-Rail: geïntegreerde draaikruis-, fietssluis- én softwareoplossing

Sterkens Security leverde een staaltje innovatie op bij één van de B-Rail sites van de NMBS, in Mechelen. Voortaan 
en voor het eerst wordt bij de spoorwegbeheerder de veiligheidscontrole op personen, nu ook toegepast op fietsen: 
draaikruis, fietssluis en software werden geïntegreerd in één centrale toegangscontrole.

Deldo: integraal geautomatiseerde oplossing met beveiligd transport-SAS

DELDO stapte op Sterkens Security af met de vraag naar, en de nood aan, een volledig geautomatiseerde oplossing 
voor hun volledige site. Met recentelijk een inbrakenplaag in de Haven van Antwerpen, was de behoefte er om de 
toegangscontrole aanzienlijk te herzien en uiteindelijk te optimaliseren. Als één van de eerste bedrijven in de haven 
integreerde DELDO een beveiligd transport-SAS in zijn reeds bestaande toegangscontrole. 

Cuypers: innovatie in de Antwerpse haven door tanken via Alfapass

Sterkens Security realiseerde een nieuwe Alfapass-innovatie in de Antwerpse haven. Nu is bij Cuypers Vorkliften ook 
tanken mogelijk via de vermaarde Alfapass. Deze innovatie levert niet alleen alle mogelijke praktische data-on-card 
voordelen op voor de gebruiker, ze resulteert ook in de inbouw van bijkomende veiligheidsmaatregelen. De Alfapass 
is immers persoonsgebonden en kan niet door iedereen vrij gebruikt worden. Bovendien zijn alle geprogrammeerde 
registratie- en rapporteringfuncties die van toepassing zijn bij toegangscontrole, nu ook inzetbaar voor de monitoring 
van het brandstofverbruik van de verschillende users.

 Bekijk nog meer cases op onze website www.sterkenssecurity.be


