
Toegangscontrole 

via IP



Is het de juiste persoon, die op dat moment, daar binnen wil?

Een toegangscontrolesysteem bestaat veelal uit een centrale stuureenheid met daarop 

aangesloten een of meerdere toegangsdeuren, ieder met een eigen lezer en een 

elektrisch slot. Daarnaast zijn er personen die in bezit zijn van een geldige 

informatiedrager. Een informatiedrager is veelal een kaart of sleutelhanger maar kan 

eveneens een hand-, vingerafdruk of iriscontrole zijn. Ook combinaties van kaart en 

pincode zijn mogelijk als het veiligheidsniveau hoog moet zijn.

"Wie, waar en wanneer", zijn dan de drie belangrijkste zaken die gecontroleerd dienen 

te worden alvorens aan iemand toegang verschaft wordt tot een bepaalde ruimte. Met 

andere woorden; wanneer een persoon voor een deur staat zal hij zijn informatiedrager 

aanbieden aan de lezer waarna het systeem deze persoon identificeert. Vervolgens 

bepaald het systeem of deze persoon bij deze toegangsdeur op dit tijdstip toegang 

heeft.

Wanneer dit het geval is opent de deur, is deze persoon niet bevoegd de ruimte te 

betreden kan eventueel een alarmmelding verstuurd worden.

Maar toegangscontrole is meer!

Daar waar elektronische inbraaksignaleringsinstallaties alleen bij 

afwezigheid dienst doen, betekent toegangscontrole continue 

beveiliging en vormt daarom een belangrijke schakel in vrijwel elk 

beveiligingsplan. 

Nog maar al te vaak worden de risico's van een onderneming tijdens de "openingstijden" 

onderschat. In veel gevallen is een bedrijf of instelling juist gedurende deze tijd het 

meest kwetsbaar.

Tevens bestaat de mogelijkheid tot het registreren van aan- en afwezigheid, gekoppeld 

aan de werktijdenregistratie of puur als informatie voor de telefoniste.



Doordacht ontwerp is een must!

Met het verlenen van toegang aan de juiste personen zijn we er nog niet, het niet goed 

sluiten van deuren of het moedwillig open zetten moet resulteren in een alarm. Ook 

zogenaamde meelopers moeten gedetecteerd worden. Het mag duidelijk zijn dat alleen 

een doordacht ontwerp van de installatie het beoogde eindresultaat zal hebben.

Ontwerpen en realiseren, is een kunst die door TTH Solutions wordt beheerst. Of het 
nu gaat over een stand-alone systeem voor een enkele deur of een uitgebreid 

toegangscontrolesysteem voor meerdere gebouwen is mogelijk. 

Aan- en afwezigheid van medewerkers objectief registreren en daardoor flexibel 
werken mogelijk te maken?

Een toegangscontrolesysteem word ondersteund door een

gebruiksvriendelijk software- pakkett De software geeft 

veel rapportagemogelijkheden, bijvoorbeeld werktijden-

registratie en zelfs een automatische urenregistratie. Ook 

wordt hierdoor individueel beheer van onderling verschillende 

locaties mogelijk.

Uw bedrijfszekerheid is onze zorg. Veiligheid van gegevens, 

goederen en mensen is cruciaal om de continuïteit van uw 

bedrijf te borgen. TTH Solutions erkent als geen ander dat 
onderbreking van uw bedrijfsproces uw onderneming 

ernstige schade kan berokkenen. Beveiligen is niet alleen 

voorkomen , maar zeker ook beperken. Daarom plaatsen we enkel systemen die zijn 

ontworpen voor duurzame en sterke prestaties.

Uiteraard zijn er diverse preventieve service programma's beschikbaar die voor een 

optimale conditie van het aangelegde systeem blijven zorgen. 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of vraag vrijblijvend een offerte 

aan.
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