CardLink by Kaba
Het integrale toegangscontrole concept zonder bekabeling
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Inhoudsopgave
3 Wat is CardLink?

		 CardLink is het innovatieve onbekabelde toegangscontrole concept.
4 Hoe werkt het?

		 CardLink werkt door het opslaan en transporteren van autorisatie gegevens op een
		 elektronische sleutel of badge.
5 CardLink in uw branche

		 Luchthavens, onderwijs, bank- & verzekeringswezen, overheid, gezondheidszorg, productie,
		 de wereld van de media, kantoor & handel, nutsbedrijven
7 CardLink helpt u om uw werk beter te doen

		 Beveiligings managers, facility managers, IT managers, HR managers, architecten
10 Waarom zou u CardLink installeren
		 Omdat het u bij de toegangscontrole meer flexibiliteit, gebruiksgemak en maatwerk
		 beveiliging biedt, zonder het ongemak en de kosten van bekabelen.
11 Wilt u meer weten?
		 Contact gegevens voor meer informatie

Wat is CardLink?
CardLink is het innovatieve onbekabelde
toegangscontrole concept. Het is zeer
veilig, eenvoudig te installeren, gebruiken en onderhouden. De flexibiliteit is
ongekend, of u nu de installateur bent,
de beheerder, de gebruiker of degene
die het budget beheert! CardLink overbrugt de leemte tussen stand-alone en
online systemen. Het geeft u de mogelijkheid om uw systeem uit te breiden op
het voor u geschikte tempo. Het draait
op uw bestaande IT platform en past op
vrijwel elk soort deurbeslag. Dit alles betekent maatwerk beveiliging, flexibiliteit,
gemak en efficiëntie met lage kosten.
In andere woorden, met CardLink kunt u
uw grenzen verleggen en tot nieuwe
hoogtes klimmen. No Strings Attached!
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Hoe werkt het?
CardLink werkt door het opslaan en

geen beveiligingsrisico als badges verlo-

transporteren van autorisatie gegevens

ren worden of niet geretourneerd

op een elektronische sleutel of badge.

worden door bezoekers. Ook is het niet

De badge wordt gevalideerd bij het bin-

nodig om steeds naar alle deuren te

CardLink levert niet alleen een

nenkomen en weer voor de betreffende

lopen om toegangsrechten aan te

enorme reeks oplossingen en op-

deur(en) geblokkeerd bij het vertrek.

passen of in te trekken. U kunt één kaart

ties, maar is ook eenvoudig te in-

Toegangsrechten kunnen toegevoegd

uitgeven voor toegangscontrole, aan- en

stalleren, te beheren en gebruiks-

of aangepast worden op verschillende

afwezigheids registratie, tijdregistratie,

vriendelijk en dit alles bij lage

plaatsen in uw bedrijf. Omdat toegang

productietijdregistratie en kantineafre-

kosten.

voor een bepaalde tijd wordt verleend,

kening. Gemak, efficiency en beveiliging

en bij vertrek wordt geblokkeerd, is er

bij iedere deur. No Strings Attached!

1) Toegangsrechten worden
centraal toegewezen en beheerd;
smartcard wordt uitgereikt aan de
gebruiker, b.v. bij de receptie, HR
afdeling of beveiligingsafdeling.
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2) Toegangsrechten worden
voor een beperkte periode
toegekend, bij iedere toegang
tot het gebouw.

Wist u dit?

Bezoeker voor meerdere
dagen kantoor Hr. Jansen

Éénmalig bezoek kantoor Hr. Smit

5) Waar nodig, kan de
gebruiker, middels update terminals,
toegangsrechten tot andere deuren
krijgen b.v. in de gang, kantine
of de entreehal.

6) Een lezer verwijdert alle overgebleven toegangsrechten (b.v.
blokkeert de badge) automatisch
zodra de gebruiker het gebouw
verlaat.

4) De deuren controleren de geldigheid
van de badge en de
toegangsrechten,
b.v. "mag deze badge
deze deur op dit
specifieke tijdstip
openen?"

3) De badge "transporteert" de
toegangsrechten naar de deuren.

Let op: Het is niet nodig om toegangsrechten van verloren/ niet geretourneerde badges handmatig in te trekken bij iedere deur,
omdat de autorisatie automatisch ingetrokken wordt zodra de vooraf ingestelde tijdsduur is verlopen, of zodra de gebruiker het gebouw verlaat.

CardLink in uw branche
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Luchthavens

Onderwijs

Financiële instellingen

Luchthavens hebben uiterst complexe

Als universiteit of scholengemeenschap

Werkt u voor een financiële instelling,

eisen ten aanzien van toegangscontrole.

heeft u meestal verschillende gebouwen,

dan gebruikt u vrijwel zeker een online

Naast hoge beveiligingseisen is ook

grote aantallen deuren en een hetero-

toegangscontrole systeem voor de

gebruikersvriendelijkheid belangrijk.

gene groep scholieren/studenten,

zwaarder beveiligde gebouwen en

Grote aantallen passagiers, medewer-

medewerkers en bezoekers. Beveiliging

ruimtes. Voor de minder kwetsbare

kers en onderaannemers hebben toe-

en organisatie moeten op een efficiënte

ruimtes gebruikt u waarschijnlijk stand-

gang. De stroom van passagiers stelt

manier beheerd worden. U wilt de toe-

alone oplossingen voor toegangscon-

andere eisen omdat het grootste deel

gangen tot lerarenkamers, kantoren,

trole. Stand-alone oplossingen zijn veilig

van de mensen door een beperkt aantal

bibliotheek, sportfaciliteiten en praktijk-

genoeg voor kantine en toiletruimtes

deuren gaat en er gecontroleerd moet

lokalen etc. controleren zonder de zeer

maar niet voor kantoren en vergader-

worden op ticket, identiteitsbewijs of

dynamische omgeving te hinderen en

ruimtes. U wilt de zekerheid dat niemand

biometrische kenmerken. Toegangen

dan ook nog zonder enorme kosten.

toegang heeft boven zijn toegangspro-

dienen 24 uur per dag gecontroleerd te

Omdat studenten komen en gaan, zullen

fiel. Het is echter ook niet de bedoeling

worden. Grote en uitgestrekte faciliteiten

sleutels/badges vervangen moeten

dat uw organisatie het gevoel geeft van

hebben vaak een groot aantal toegan-

worden of de toegangsrechten worden

een gevangenis. U wilt een representa-

gen. De bedrijfsvoering en onderhouds-

aangepast. CardLink biedt een aantal

tief gebouw dat uw medewerkers en be-

werkzaamheden dienen efficiënt uitge-

unieke eigenschappen die perfect af-

zoekers het gevoel geeft welkom te zijn.

voerd te worden bij een hoog

gestemd zijn op dit soort omstandigheden:

beveiligingsniveau. Hier ligt het probleem,
het moet gebruikersvriendelijk voor
medewerkers zijn maar toch onmogelijk
zijn voor personen om ongeautoriseerd
toegang te krijgen. CardLink lost al deze
problemen op:

6

Overheid

Gezondheidszorg

Productie

Overheidscomplexen worden vaak ge-

Ziekenhuizen, klinieken, verzorgingshui-

De productiesector wordt gekarakteri-

bruikt door grote aantallen personen

zen en service flats vertegenwoordigen

seerd door grote aantallen mensen die

omdat er dagelijks veel medewerkers, le-

een omgeving met grote aantallen

een groot aantal deuren en productiefaci-

veranciers, onderaannemers en bezoe-

deuren en de noodzaak om de toegang

liteiten gebruiken. Sommige bedrijven

kers aanwezig zijn. De vraag om beveili-

te beheersen en te zorgen voor een

hebben net zoveel bezoekers als

ging is hoog en toch moet het werk

veilige situatie. Er is de noodzaak om te

medewerkers, maar dan met verschil-

prettig en efficiënt uitgevoerd worden.

zorgen voor een gezonde en veilige

lende toegangsrechten. Het gebruik van

Het meest voorkomende risico is verlo-

situatie voor de patiënten of bewoners.

de verschillende toegangen is dynamisch.

ren of niet geretourneerde sleutels. Het

Er zijn de hele dag en nacht veel wis-

Medewerkers wisselen per seizoen, toe-

is niet alleen onveilig maar ook erg duur

selingen van diensten. Patiënten, bezoe-

gangsrechten moeten door de hoge per-

om sloten te verplaatsen of te vervan-

kers, leveranciers en externe medewerkers soneelsfluctuaties regelmatig aangepast

gen. Een ander gevaar is dat u bij het ge-

moeten toegang krijgen tot verschillende

worden, sleutels worden verloren door

bruik van cijfercode sloten niet kunt be-

deuren. En de toegangsrechten veran-

medewerkers, misbruikt door onderaan-

heersen wie de toegangscode te weten

deren steeds. Dit betekent veel sleutels

nemers of niet geretourneerd door be-

komt. CardLink heeft een aantal unieke

en een zeer complex toegangscontrole

zoekers. In het slechtste scenario wordt

eigenschappen die een oplossing bieden

concept. Voor dit soort omstandigheden

gevaarlijke apparatuur door ongeautori-

voor deze problemen:

is CardLink het juiste recept.

seerde personen bediend. CardLink biedt
de oplossing voor al dit soort situaties!
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De wereld van de media

Kantoor & handel

Nutsbedrijven

Een organisatie in de dynamische wereld

Kantoren, handelslocaties en logistieke

Uw sector heeft zeer complexe beveili-

van de media voelt als geen ander de ver- centra hebben niet alleen beveiliging

ging en toegangscontrole eisen. Een groot

anderingen in de werkomgeving van de

nodig, maar moeten ook een prettige

aantal deuren op decentrale locaties, vaak

21e eeuw. Snelheid, flexibiliteit, een pro-

entree bieden aan klanten, medewerkers

verspreid over een groot gebied, die 24

ductieomgeving onder tijdsdruk met

en bezoekers. Afhankelijk van de sector,

uur per dag beveiligd en toegankelijk

veel nieuwe mensen die komen en gaan

kan er sprake zijn van een zeer groot

moeten zijn. Reparatie- en onderhouds-

– dag en nacht! Dit is bij uitstek een om-

aantal bezoekers. Een ander probleem

bezoeken zijn onregelmatig en worden

geving waarin flexibiliteit en gebruiksge-

voor de beveiliging is de continue ver-

vaak uitgevoerd door verschillende per-

mak een must zijn, zonder de beveiliging

plaatsing van de medewerkers en de

sonen en onderaannemers. Dit betekent

in gevaar te brengen. Toegangsrechten

hoge fluctuaties in het personeelsbe-

grote aantallen identificatiemedia (bad-

moeten vaak meerdere malen per dag

stand. Nieuwe medewerkers en wisseling

ges/sleutels) en een complex systeem

aangepast worden, omdat groepen

van taken betekenen het veelvoudig

van steeds wijzigende toegangsrechten.

mensen vaak aan kortlopende projecten

aanpassen en intrekken van toegangs-

Personeelsmutaties en verloren sleutels

werken en dan weer een andere op-

rechten. Dit is vaak een tijdrovende en

resulteren in grote beveiligingsproblemen

dracht krijgen. In veel gevallen betekent

kostbare taak. CardLink biedt een zeer

en hoge kosten. In het ergste scenario

het runnen van een media organisatie

veilige maar toch flexibele mogelijkheid

zouden ongeautoriseerde individuen

de beheersing van verschillende gebou-

om de toegang te controleren, perfect

toegang krijgen tot kwetsbare apparatuur

wen. CardLink – als toegangscontrole

geschikt voor de eisen en wensen van

en faciliteiten, hiermee een risico vor-

concept voor de 21e eeuw past perfect in een modern kantoorgebouw of handels

mend voor de publieke veiligheid.

dit soort omgevingen.

Met CardLink kunt u dit efficiënt en

locatie.

effectief voorkomen.

CardLink helpt u om uw werk beter te doen
Security Manager

Facility Manager

Human Resources Manager

Als Security Manager bent u over het al-

We durven te wedden dat u als Facility

Als HR Manager heeft u veel interesse in

gemeen verantwoordelijk voor een groot

Manager maar al te bekend bent met de

mensen en organisaties. Een groot deel

aantal deuren en een groot aantal

problematiek van verloren sleutels/

van uw werk bestaat uit het houden van

personen die dagelijks komen en gaan.

badges en al de problemen die dit met

een duidelijk overzicht en een veilige,

U heeft waarschijnlijk ook de zorg over

zich meebrengt. De kans is ook groot dat

beveiligde en efficiënte werkomgeving

een aantal ruimtes met een hoog risico

u (of uw medewerkers) per jaar een paar

creëren. Soms is de verantwoording over

niveau waar het aantal personen die

schoenen verslijt door het telkens bij ie-

de toegangsrechten en veiligheids-

toegang heeft, beperkt is. Dit veroorzaakt

dere deur aanpassen van de toegangs-

screening een onderdeel van uw taak.

vaak een probleem bij het krijgen van

rechten. Het helpt niet dat u zowel een

Dit is een tijdrovende taak. Hier zijn een

een goed overzicht van de toegangspro-

moedersleutel systeem als een elek-

paar belangrijke kenmerken van

fielen van iedereen.

tronisch toegangscontrole systeem be-

CardLink die u helpen omdat ze flexibi-

heert. Op een kwade dag zou u zomaar

liteit bieden en veel tijd besparen:

Voor u betekent het dat als u meer deuren klachten kunnen krijgen van collega’s die
onder controle heeft, uw beveiligings-

ongelukkig zijn met het ongemak dat

niveau hoger is. U geeft er de voorkeur aan gepaard gaat met het installeren van de
8

CardLink werkt samen met uw
bestaande HR applicatie, dus u kunt het

om mechanische systemen te vermijden

bekabeling voor uitbreidingen in uw

systeem uitbreiden in het tempo dat ge-

omdat sleutelverlies een beveiligingsrisico

online toegangscontrole systeem. Deze

schikt voor u is. Eindelijk een gerust ge-

oplevert. Het probleem is dat een intelli-

aspecten vormen een uitdaging bij de

voel, omdat u niet hoeft te wachten om

gent systeem dat aan al uw eisen wensen uitoefening van uw belangrijkste taken:

de toegangsrechten aan te passen als

voldoet vaak te duur wordt en te complex effectief gebouwen onderhoud en

badges vermist worden. En u heeft een

om te beheren.

kosten beheersing. Juist hiermee helpt

overzicht van de toegangsprofielen van

CardLink u.

uw medewerkers op één scherm.

IT Manager

Architect

Als IT Manager heeft u geen probleem

Als architect houdt u waarschijnlijk van

om een toegangscontrole systeem, de

ruimte. U wilt graag dat uw ontwerpen

architectuur, eigenschappen en functio-

ruimtelijk aanvoelen en u vindt het zelf

naliteit te begrijpen. U heeft geen pro-

ook prettig ruimte om u heen te hebben.

bleem met het realiseren van de benodigde Ruimte om creatief te zijn tijdens het
structuur in uw organisatie en de noodzaak ontwerpproces. Bij Kaba betekent dat
voor verschillende autorisatie niveaus.

vrijheid en flexibiliteit. Met CardLink wordt

Uw uitdaging ligt meestal in het soms

uw ontwerp niet beperkt door kilometers

chaotisch worden van de systemen en

bekabeling. Het beveiligen en beheersen

dat van u vanzelfsprekend verwacht wordt van toegangen is nog nooit zo eenvoudig
dat er een hoge mate van informatie

geweest. En vanzelfsprekend betekent

beveiliging wordt gehandhaafd. Wat u

geen bekabeling dat u transparante

nodig heeft, is een toegangscontrole

materialen in deuren, wanden etc. kunt

systeem dat gemakkelijk in uw huidige IT

toepassen. Dit wordt vertaald in meer

infrastructuur integreert, en u de

ruimte om creatief te zijn, meer vrijheid -

mogelijkheid geeft om het systeem

voor u, uw opdrachtgever en de

optimaal te monitoren. Dat is nu mogelijk

aannemer! No Strings Attached!
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met CardLink.

Wist u dit?
CardLink is ontstaan als gevolg van
een gecombineerd technologie haalbaarheidsstudie en resultaten van
marktonderzoek onder mensen zoals
u. Dit is de reden waarom we er zo
zeker van zijn dat CardLink perfect
aan uw behoefte zal voldoen.

Waarom zou u CardLink installeren
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Als IT, HR, beveiligings-, facility of financieel Dat betekent dat u aanzienlijke extra

onderaannemers en bezoekers. Boven-

manager bent u betrokken in de belang-

voordelen krijgt voor zeer lage kosten.

dien biedt het enorme flexibiliteit, be-

rijke taken om constant overzicht te

Als u nog geen online toegangscontrole

trouwbaarheid en operationeel gemak

houden over de gebouwenbeveiliging,

systeem heeft, maakt CardLink het

bij facility management taken. En uw

persoonlijke veiligheid, productie

mogelijk al uw stand-alone sluitsystemen medewerkers hoeven maar één badge te

efficiency, technologie onderhoud,

te integreren in één systeem. U kunt zelf

gebruiken voor toegangscontrole, aan-

gegevens bescherming en alle andere

het beveiligingsniveau bepalen, de IT

wezigheids- en werktijdregistratie, pro-

zaken die uw werkomgeving veilig,

afdeling bijvoorbeeld krijgt een extra

ductiedata registratie en kantineafre-

gemakkelijk en beveiligd maken.

hoog niveau, veilig maar gemakkelijk in

kening.

Ongeacht uw branche, CardLink geeft u

het gebruik voor de vergaderruimtes en

onbegrensde vrijheid om deze taken

flexibel maar wel gecontroleerde toe-

CardLink is eenvoudig te installeren en

efficiënt uit te voeren.

gang tot het bedrijfsparkeerterrein.

te gebruiken. En het past op vrijwel elk

CardLink geeft u niet alleen beveiliging

Naast maatwerk in beveiliging, geeft

CardLink heeft u niet alleen meer effi-

maar draagt ook bij door meer gebruiks-

CardLink ook een gebruikersvriendelijk

ciency en gebruiksgemak maar ook

gemak en efficiency. U kunt uw bestaande

overzicht en beter beheer over de toe-

maatwerk in beveiliging, zonder het

online toegangscontrole systeem uit-

gangsprofielen van al uw medewerkers,

ongemak en hoge kosten van bekabeling.

bestaand deurbeslag. Kortom, met

breiden zonder bekabeling.

Wilt u meer vrijheid?
Als u meer te weten wilt komen over de
flexibiliteit en vrijheid die CardLink u te
bieden heeft, bezoekt u dan
www.kaba-cardlink.nl of neem contact op:
Kaba Nederland BV
Postbus 6666
6503 GD Nijmegen
Tel: 088 - 352 33 33
Fax: 088 - 352 33 99
E-mail: info@kaba.nl
www.kaba.nl
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No Strings Attached!

Kaba Nederland BV
Postbus 6666
6503 GD Nijmegen
Tel: 088 - 352 33 33
Fax: 088 - 352 33 99
E-mail: info@kaba.nl
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