
TEMA: Fitness
Adgangskontrol, adgangskort/brikker og elektriske låsesystemer
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Det kan være en udfordring at holde styr på adgang til fitnesscentret, når antallet af 
medlemmer vokser og man pludselig får brug for en bedre styring af medlemskab, 
adgang, leje af udstyr, klippekort til solariet m.m. At investere i en løsning med 
adgangskontrol kan gøre det hele meget lettere!

Ét kort med alle funktioner indkodet + ét system med alle data = én komplet løsning til 
dig, dine medarbejdere, medlemmerne og endda rengøringspersonalet. Det kan ikke 
være lettere.
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Alt med ét kort
Når kunden er meldt ind og dermed registreret i systemet, modtager vedkommende 
et adgangskort, hvor alle data ligger på. Når medlemmet præsenterer sit kort for 
kortlæseren ved indgangen, låser sig ind, eller logger på for at tilmelde sig et hold, 
indlæses alle data i systemet og adgangen gemmes i historikken.

Ud over at bruge adgangskortet som reel nøgle til centret, kan der også være behov for 
at udleje udstyr som f.eks. sko, og så kan adgangskortet bruges som klippekort.

Det kan også være, der skal knyttes brugerbetaling til adgangskortet, f.eks. en automat 
med energidrikke eller andre drikkevarer.
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Smil, du er på
Et ubemandet fitnesscenter er sårbart overfor folk, som ikke kan holde fingrene for sig 
selv. Adgangskontrol, alarm og kameraovervågning i ét og samme system gør det nemt 
for dig - og besværligt for dem, der vil snyde sig ind.

Der kan tilkobles flere forskellige kameraovervågningssystemer, så historikken fra 
adgangskontrollen bliver understøttet af kameraoptagelser.

Det er nyttigt, når du skal dobbelttjekke at der kun kommer én person ind af døren 
ad gangen pr. adgangskort/brik. Det kan jo være fristende for nogle medlemmer lige 
at tage deres kammerat med til træning. Du skal bare sammenligne historikken fra 
adgangskontrollen med billederne fra kameraovervågningen.

Systemet skal blot forprogrammeres til at vide, hvem der er hvem og hvad de skal have 
adgang til.
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Smart i en fart
Systemet kan fungere 100% selvbetjent. Det vil sige at du kan tilbyde dine medlemmer 
at centret er åbent, uden der behøver være personale til stede - og du kan sikre dig 
at centret er lukket om natten, og at alarmen, overvågningen og adgangskontrollen er 
aktiveret, når medlemmerne forlader bygningen.

Alle enheder taler sammen og giver besked, når noget er uregelmæssigt i forhold til de 
regler, du sætter op. Systemet er nemt at sætte op og let at programmere, så du kan 
bruge tiden på at sørge for den gode service til dine medlemmer.

 ■ KUN FANTASIEN SÆTTER GRÆNSER 
Adgangskort,  ID-kort, brugerbetaling, klippekort, nøglekort til skab m.m.
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Energistyring
Du kan sætte systemet op, så ventilation, lys, aircondition og centralvarme kan 
deaktiveres, når der er nogen medlemmer i bygningen/rummet, for at minimere 
energiforbruget.

Det kan f.eks. være fornuftigt at deaktivere al aircondition om natten, når der ikke er 
nogen i lokalerne. Ventilation og lys kan med fordel aktiveres i dagtimerne med en 
sensor, som registrerer bevægelse i lokalet. På den måde bruger centret ikke unødvendig 
energi, og det kommer både medlemmerne og dit energiforbrug til gode.

Så når hele centret er aflåst om natten kan du aktivere en natsænkning på hele systemet, 
der til daglig er fuldt funktionsdygtigt.
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 ■ GYLDIGHED 
Når medlemmet bruger adgangskortet/brikken til at komme ind i centret med, kan 
han/hun se gyldigheden på medlemskabet på displayet.

 ■ INTEGRATION TIL MEDLEMSREGISTRERING 
Der er fuld integration til programmer som f.eks. 
foreningsadmimistrationsprogrammet Conventus og regnskabsprogrammet 
WinKAS.

Det kan du også
Det er muligt at tilkoble mange forskellige typer af sensorer til systemet for at udvide 
sikkerheden i centret.

Der kan eksempelvis tilkobles en røgdetektor, så alarmen går, hvis der skulle være røg/
brand et sted i bygningen. 

Der kan tilkobles en PIR sensor (infrarød sensor), som aktiveres ved bevægelse. Eller der 
kan kobles et  tastatur på, som kan sikre at adgangen ikke kan misbruges hvis et medlem 
har tabt sit kort - så man skal bruge kombinationen af adgangskort/brik og personlig 
adgangskode.
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Svømmehal
I svømmehallen kan der også være nogle udfordringer med omklædningsskabe og 
låsning af disse.

Ved at vise en adgangsbrik foran en læser, aktiverer man et skab - såfremt der er nogle 
ledige. Skabet kan nu kun åbnes af denne adgangsbrik. Efter svømmeturen præsenterer 
man sin adgangsbrik foran læseren igen og samme skab åbnes, for at man kan få fat i 
sine egendele. Skulle der forekomme uautoriseret adgang til skabet, registreres dette i 
systemet.

Med adgangskontrol kan brugen af omklædningsskabe gøres nemt, brugervenligt og 
sikkert. Og det kan naturligvis også her sættes op til at håndtere resten af sikkerheden 
i bygningen, som kan snakke sammen med resten af systemet, så du hele tiden er 
garanteret den bedste sikkerhed.
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Energistyring
Også her kan systemet sættes op, så du kan deaktivere de elementer der ikke skal køre, 
når der ikke er nogen i bygningen, for at minimere energiforbruget. Der kan eksempelvis 
sættes timer på temperaturstyringen i vandet eller hvornår rensning af vandet skal 
initieres.

Sensorer
Det er også her muligt at tilkoble mange forskellige typer af sensorer til systemet for at 
udvide sikkerheden i svømmehallen. Se afsnittet på side 7 for illustrationer af sensorer.

Der kan eksempelvis tilkobles en røgdetektor, så alarmen går, hvis der skulle være røg/
brand et sted i bygningen. Der kan også tilkobles en PIR sensor (infrarød sensor), som 
aktiveres ved bevægelse.
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 ■ Alle scenarier kan indeholde ekstra funktioner og elementer. Specificér derfor 
tydeligt, hvilken opsætning, du ønsker tilbud på.


