
.

Met uw KNLTB ledenpas de deur openen en het alarmsysteem uitschakelen.

Paxton en de KNLTB tennis pas

Om deuren te openen worden meestal sleutels gebruikt

een dure en onveilige oplossing. Als

sleutels vervangen. Een handigere manier is

welke direct is uit te programmeren

Tennisverenigingen hebben regelmatig

door veel verschillende mensen gedraaid word en

de sleutel beschikbaar te maken

KNLTB pas te gebruiken om de bar en of

alarmsysteem in of uit te schakelen.

Het alarmsysteem uitschakelen met

De KNLTB pas word el

aan de achterzijde een magneetstrip net als de bankpas. Tegenwoordig word deze

magneetstrip ook gebruikt met het JIBA afhangbord om de tennisbaan te selecteren.

Op deze magneetstrip staat een hoop

door het Paxton toegangscontrole systeem.

Het voordeel van het gebruik van de KNLTB pas is dat er geen kosten meer gemaakt

hoeven te worden voor sleutels en passen want reeds elk lid

toegangspas.

Met uw KNLTB ledenpas de deur openen en het alarmsysteem uitschakelen.

axton en de KNLTB tennis pas.

Om deuren te openen worden meestal sleutels gebruikt, maar om iedereen een sleutel

en onveilige oplossing. Als iemand zijn sleutel kwijt raakt moet men vaak alle cilinders en

Een handigere manier is om iemand een elektronische sleutel of kaart

uit te programmeren wanneer deze kwijt is.

regelmatig problemen met sleutels. Neem bijvoorbeeld de bardienst die

schillende mensen gedraaid word en er vaak een manier moeten worden gevonden

de sleutel beschikbaar te maken . Daarom krijgen wij steeds vaker de vraag of het mogelijk is de

bar en of fietsenstalling van de vereniging te openen en het

in of uit te schakelen.

alarmsysteem uitschakelen met uw KNLTB pas! Nu kan het.

De KNLTB pas word elk jaar weer opnieuw uitgegeven door de tennisbond en heeft

aan de achterzijde een magneetstrip net als de bankpas. Tegenwoordig word deze

magneetstrip ook gebruikt met het JIBA afhangbord om de tennisbaan te selecteren.

Op deze magneetstrip staat een hoop handige informatie die gebruikt kan worden

door het Paxton toegangscontrole systeem.

Het voordeel van het gebruik van de KNLTB pas is dat er geen kosten meer gemaakt

hoeven te worden voor sleutels en passen want reeds elk lid heeft zijn eigen

Met uw KNLTB ledenpas de deur openen en het alarmsysteem uitschakelen.

een sleutel te geven is

iemand zijn sleutel kwijt raakt moet men vaak alle cilinders en

iemand een elektronische sleutel of kaart te geven

jvoorbeeld de bardienst die

een manier moeten worden gevonden om

de vraag of het mogelijk is de

vereniging te openen en het

k jaar weer opnieuw uitgegeven door de tennisbond en heeft

aan de achterzijde een magneetstrip net als de bankpas. Tegenwoordig word deze

magneetstrip ook gebruikt met het JIBA afhangbord om de tennisbaan te selecteren.

handige informatie die gebruikt kan worden

Het voordeel van het gebruik van de KNLTB pas is dat er geen kosten meer gemaakt

heeft zijn eigen



Standaard is de KNLTB pas voorzien van

magneetstrip het verenigingsnummer, jaar en je persoonlijke bondsnummer

ook op de voorzijde van de pas.

rd is de KNLTB pas voorzien van een magneetstrip met informatie. Zo staat op de

het verenigingsnummer, jaar en je persoonlijke bondsnummer. Al deze informatie staat

informatie. Zo staat op de

. Al deze informatie staat



De lezer is op diverse manieren in te stellen, zo is het

bijvoorbeeld mogelijk om de lezer bij de fietsen

stalling alleen het jaartal te laten lezen zodat

mensen van verenigingen in de omgeving die

competitie komen spelen ook gebruik kunnen

maken van de fietsenstalling met hun e

pas. Maar de lezer van de kantine kan

het bondsnummer lezen zodat je de

toegangsrechten zou kunnen koppelen aan de

bardienst.

Veel verenigingen hebben hun ledenadministratie in
een Excel lijst of werken met een ledenadministratie
programma (bv. PC-Leden). Deze programma's
kunnen vaak een Excel bestand aanmaken
(meestal via een import via XML,CSV,DBF
de ledenadministrateur via” Mijn
bestand downloaden dat vervolgens in Excel
opgeslagen kan worden. Deze Exce
gegevens kun je zo importeren in de Net2 software.

De indeling van de Excel lijst is te downloaden via
een link op onze website, hierin staat precies
omschreven hoe de Excel lijst moet worden ingedeeld.

manieren in te stellen, zo is het

bijvoorbeeld mogelijk om de lezer bij de fietsen

stalling alleen het jaartal te laten lezen zodat

mensen van verenigingen in de omgeving die

competitie komen spelen ook gebruik kunnen

met hun eigen KNLTB

pas. Maar de lezer van de kantine kan bijvoorbeeld

het bondsnummer lezen zodat je de

toegangsrechten zou kunnen koppelen aan de

verenigingen hebben hun ledenadministratie in
werken met een ledenadministratie

Leden). Deze programma's
bestand aanmaken

via een import via XML,CSV,DBF). Ook kan
Mijn KNLTB” een txt-

dat vervolgens in Excel
Excel lijst met

gegevens kun je zo importeren in de Net2 software.

De indeling van de Excel lijst is te downloaden via
, hierin staat precies

omschreven hoe de Excel lijst moet worden ingedeeld.

Met de Net2 software is
het eenvoudig
leden te importeren in
het systeem.
Met de handige import
tool is dit

Met de Net2 software is
het eenvoudig om alle
leden te importeren in
het systeem.
Met de handige import
tool is dit zo gedaan.



Als je het jaartal of verenigingsnummer wilt gebruiken maak je een gebruiker aan en geef je als

kaartnummer het jaartal of vereni

hoeft hier geen import voor plaats te vinden.

Als vervolgens alle leden in het systeem staa

lid toegang heeft, en op welke tijden

heeft, zodat hij ook precies op die tijden toegang heeft. Een ander bijkomend voordeel is dat het

barboek niet meer hoeft te worden afgetekend

aanwezig is geweest.

Wilt u leden altijd met hun pas de deur van de kantine

natuurlijk ook geen enkel probleem en mochten er daarna toch vragen zijn over wie er binnen i

geweest kun je altijd met de Net2 software een rapport uitdraaien.

Ook is de software vanaf een andere locatie te beheren met de bijgeleverde cliënt software, wel

dient dan de pc aan het internet te zijn gekoppeld.

snummer wilt gebruiken maak je een gebruiker aan en geef je als

artnummer het jaartal of verenigingsnummer in. Aangezien dit nummer voor iedereen het zelfde is

geen import voor plaats te vinden.

Als vervolgens alle leden in het systeem staan kun je met de software exact aangeven wanneer een

en op welke tijden, zo kun je dus precies aangeven wanneer een lid bardienst

hij ook precies op die tijden toegang heeft. Een ander bijkomend voordeel is dat het

barboek niet meer hoeft te worden afgetekend omdat men in de software kan zien of iemand

pas de deur van de kantine laten openen ongeacht het tijdstip ?

natuurlijk ook geen enkel probleem en mochten er daarna toch vragen zijn over wie er binnen i

et2 software een rapport uitdraaien.

f een andere locatie te beheren met de bijgeleverde cliënt software, wel

dient dan de pc aan het internet te zijn gekoppeld.

snummer wilt gebruiken maak je een gebruiker aan en geef je als

nummer voor iedereen het zelfde is

geven wanneer een

een lid bardienst

hij ook precies op die tijden toegang heeft. Een ander bijkomend voordeel is dat het

kan zien of iemand

laten openen ongeacht het tijdstip ? Dit is

natuurlijk ook geen enkel probleem en mochten er daarna toch vragen zijn over wie er binnen is

f een andere locatie te beheren met de bijgeleverde cliënt software, wel



Nu laten we u zien hoe eenvoudig het is om te selecteren wat u wilt lezen van de kaart.

Hieronder enkele voorbeelden hoe u de so

verenigingsnummer of jaartal uit te lezen.

Om in dit menu te komen kiest u boven in de software

Het uitlezen van het bondsnummer.

Nu laten we u zien hoe eenvoudig het is om te selecteren wat u wilt lezen van de kaart.

Hieronder enkele voorbeelden hoe u de sofware kunt instellen om het bondsnummer,

snummer of jaartal uit te lezen.

Om in dit menu te komen kiest u boven in de software voor Opties > kaart dataformaat.

Het uitlezen van het bondsnummer.

Nu laten we u zien hoe eenvoudig het is om te selecteren wat u wilt lezen van de kaart.

len om het bondsnummer,

dataformaat.



Vaak wordt er gekozen voor uitlezing van het bond

van de desbetreffende persoon. O

kan aangeven waar deze persoon wel of niet naar binnen mag en of deze persoon bevoegd is het

alarm systeem in of uit te schakelen.

Maar soms kan het ook zijn dat iedereen die lid is van de vereniging

openen ongeacht wanneer. Dan gebruik je het verenigingsnummer.

Het uitlezen van het verenigingsnummer.

er gekozen voor uitlezing van het bondsnummer omdat dit het persoonlijke nummer i

van de desbetreffende persoon. Op deze manier is het ook eenvoudig rechten aan te maken zodat je

waar deze persoon wel of niet naar binnen mag en of deze persoon bevoegd is het

uit te schakelen.

iedereen die lid is van de vereniging een bepaalde deur of poort mag

openen ongeacht wanneer. Dan gebruik je het verenigingsnummer.

Het uitlezen van het verenigingsnummer.

snummer omdat dit het persoonlijke nummer is

aan te maken zodat je

waar deze persoon wel of niet naar binnen mag en of deze persoon bevoegd is het

een bepaalde deur of poort mag



Wat ook regelmatig voorkomt is dat alleen het jaartal word uitgele

gebruikt bij de toegang naar de f

spelers van een omringende gemeente

een afgesloten ruimte. Ook is het mogelijk om een gedeelte van het verenigingsnummer en het

jaartal uit te lezen.

Het uitlezen van het jaartal.

is dat alleen het jaartal word uitgelezen. Dit wordt

gebruikt bij de toegang naar de fietsenstalling. Het voordeel van gebruik van het

spelers van een omringende gemeente die competitie komen spelen hun fiets kunnen parkeren in

Ook is het mogelijk om een gedeelte van het verenigingsnummer en het

wordt voornamelijk

jaartal is dat ook

competitie komen spelen hun fiets kunnen parkeren in

Ook is het mogelijk om een gedeelte van het verenigingsnummer en het



Als vervolgens de instellingen gemaakt zijn kunnen we p

zodat je voor de fietsenstalling een andere instelling

Het instellen van de lezer.

Zoals u kunt zien is het met de Net2 software heel eenvoudig om de verschillende instellin

maken.

gemaakt zijn kunnen we per lezer instellen wat gelezen moet worden,

zodat je voor de fietsenstalling een andere instelling kunt gebruiken dan voor de kantine.

Zoals u kunt zien is het met de Net2 software heel eenvoudig om de verschillende instellin

er lezer instellen wat gelezen moet worden,

dan voor de kantine.

Zoals u kunt zien is het met de Net2 software heel eenvoudig om de verschillende instellingen te



Wat heeft u nodig om één deur of poort te voorzien van

 Standaard Net2 software.

 Een pc om deze software op te installeren. Link voor specificatie

 Een deurcontroller Net2 Plus

 Een magneetstrip lezer kunst

De software heeft u eenmalig nodig en voor

iedere deur een deurcontroller en een lezer.

Afhankelijk van hoe u de integratie met het

inbraakpaneel wenst is ook hier

extra deurcontroller en lezer voor nodig, ook

word dit vaak gedaan met de lezer van de

entreedeur.

De deurcontroller communiceert

op IP maar kan ook d.m.v. een omvormer op

usb communiceren.

Hieronder de type magneetstrip lezers van Paxt

Om de kwaliteit van onze producten aan te geven kr

één deur of poort te voorzien van Paxton toegangscontrole

Standaard Net2 software.

Een pc om deze software op te installeren. Link voor specificatie http://paxton.info/1672

urcontroller Net2 Plus.

lezer kunststof of RvS.

odig en voor

en een lezer.

Afhankelijk van hoe u de integratie met het

nog een

en lezer voor nodig, ook

edaan met de lezer van de

communiceert standaard

een omvormer op

Hieronder de type magneetstrip lezers van Paxton beide zijn geschikt voor buiten.

Om de kwaliteit van onze producten aan te geven krijgt u 5 jaar garantie op alle P

toegangscontrole.

http://paxton.info/1672.

on beide zijn geschikt voor buiten.(IP65)

ijgt u 5 jaar garantie op alle Paxton producten



Wat kunt u nog meer met de Net2 software

 Koppelen aan een inbraak

mag uitschakelen.

 Als het alarmsysteem ingeschakeld staat kunt u zelf aangegeven wie er wel of niet naar

binnen mag, zo voorkomt u nodeloze inbraak

 Tijdschema’s maken zodat u op voorhand

naar binnen mogen en op welke tijden.

 Integreren met uw camerasysteem* zodat u vanaf één programma alles kunt bekijken.

 Een e-mail of sms ontvangen als er een storing optreed

deuren.

 Door de standaard cliënt software kunt ook vanaf elke locatie

een deur open sturen als bv een bedrijf komt bevoorraden of bij onderhoud

 Beheer meerdere tennisparken vanaf één locatie. **

 Via een plattegrond de deur of po

 Rapporten uitdraaien over wie wanneer

 Net2 software en handleiding in het Nederlands.

 Tot 50.000 gebruikers

Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden met de Net2 software

Let op! de pc van het Jiba Afhangbord mag

software voor toegangscontrolesystemen.

Voor meer informatie of wilt u graag onze showroom bezoeken neem contact op met Paxton.

Wij wensen u veel tennis plezier.

Wat kunt u nog meer met de Net2 software ?Hieronder een aantal voorbeelden:

Koppelen aan een inbraakpaneel zodat u kunt bepalen wie het alarmsysteem wel of niet

systeem ingeschakeld staat kunt u zelf aangegeven wie er wel of niet naar

ag, zo voorkomt u nodeloze inbraakalarmen.

Tijdschema’s maken zodat u op voorhand al kunt ingeven wie of welk

mogen en op welke tijden.

Integreren met uw camerasysteem* zodat u vanaf één programma alles kunt bekijken.

mail of sms ontvangen als er een storing optreedt of er een alarm is op één van de

liënt software kunt ook vanaf elke locatie wijzigingen doorvoeren of

sturen als bv een bedrijf komt bevoorraden of bij onderhoud

eheer meerdere tennisparken vanaf één locatie. **

Via een plattegrond de deur of poort eenvoudig opensturen.

Rapporten uitdraaien over wie wanneer waar binnen is geweest.

Net2 software en handleiding in het Nederlands.

Tot 50.000 gebruikers.

Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden met de Net2 software en de Paxton producten.

Let op! de pc van het Jiba Afhangbord mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen zoals de

software voor toegangscontrolesystemen.

Voor meer informatie of wilt u graag onze showroom bezoeken neem contact op met Paxton.

ier.

Paxton Benelux
Korte Huifakkerstraat 34
4815 PS Breda
Tel: +31 (0) 76-3333999
www.paxton-benelux.com
E-mail info@paxton-benelux.com

:

paneel zodat u kunt bepalen wie het alarmsysteem wel of niet

systeem ingeschakeld staat kunt u zelf aangegeven wie er wel of niet naar

al kunt ingeven wie of welke groep gebruikers

Integreren met uw camerasysteem* zodat u vanaf één programma alles kunt bekijken.

of er een alarm is op één van de

wijzigingen doorvoeren of

sturen als bv een bedrijf komt bevoorraden of bij onderhoud .

en de Paxton producten.

gebruikt worden voor andere toepassingen zoals de

Voor meer informatie of wilt u graag onze showroom bezoeken neem contact op met Paxton.


