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Slimme en eenvoudige toegangscontrole
en deurintercom oplossingen

Catalogus

Netwerk
toegangscontrole
Ons netwerk gebaseerde toegangscontrolesysteem
Net2, kan via cliënt software beheerd worden op één
of meer pc's waarbij de database op een centrale
locatie draait. Onze deurcontrollers zijn bekabeld,
draadloos of als beslag leverbaar.
 Net2 is het flagship toegangscontrole systeem van
Paxton
 Een eenvoudig op IP netwerk gebaseerd systeem, breed
inzetbaar of het nu gaat om één deur of honderden
deuren
 Modulaire aanpak voor eenvoud en schaalbaarheid
 Simpele intuïtieve software
 Handige functies die verder gaan dan basis
toegangscontrole
 Een complete oplossing van draadloze en bedrade
toegangscontrole tot deurintercom systemen

Netwerk toegangscontrole
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Net2 Plus

Net2 plus met voeding

Bedrade controller

LAN/WAN

 Een IP netwerk 1 deur
controller
 On-board TCP/IP die
het mogelijk maakt te
communiceren over een
LAN/WAN netwerk

BUITENZIJDE

Marine
lezer

Exit
drukknop

Server PC

BINNENZIJDE

 Kunnen ook met andere Net2
plus controllers verbonden
worden via een 'daisy chain'
RS485-netwerk

Net2 plus 1 deur deurcontroller
BEST SELLER

682-493-NL

Adviesprijs

€395.00

Artikelnummer
116 mm

682-528-NL

Adviesprijs

€415.00

200 mm

Artikelnummer

http://paxton.info/1302

126 mm

http://paxton.info/1302

Net2 plus 1 deur deurcontroller Kunststof behuizing

200 mm

Net2 plus 1 deur deurcontroller 12V 2A voeding, kunststof behuizing

Net2 plus 1 deur deurcontroller 12V 2A voeding, Metalen behuizing

BEST SELLER

682-531-NL

Adviesprijs

Artikelnummer

€499.00

682-813-NL

Adviesprijs

€520.00

320 mm

Artikelnummer

http://paxton.info/1302
320 mm

http://paxton.info/1302

236 mm
236 mm

http://paxton.info/1302

http://paxton.info/1302

Artikelnummer

Artikelnummer

682-284-NL

Adviesprijs

€499.00

682-721-NL

236 mm

Adviesprijs

€520.00

320 mm

Net2 plus 1 deur deurcontroller PoE+, Metalen behuizing

320 mm

Net2 plus 1 deur deurcontroller PoE+, Kunststof behuizing

236 mm

www.paxton-benelux.com

support@paxton-benelux.com

Net2 nano met
voeding

Net2 Nano

Net2Air bridge
Ethernet - PoE

Draadloze controller
LAN/WAN

 Een draadloze 1 deur
controller
 Communiceert met de Net2
software door middel van
Net2Air technologie via een
Net2Air bridge

BUITENZIJDE

P50
lezer

Exit
drukknop

Server PC

BINNENZIJDE

 Er is geen kabel nodig
tussen de Net2 nano en
Net2 software, wat de
installatietijd aanzienlijk
vermindert

http://paxton.info/1297

http://paxton.info/1297

Artikelnummer

Adviesprijs

€268.00

Artikelnummer
102 mm

654-772-NL

Adviesprijs

€368.50

320 mm

Net2 nano 1 deur deurcontroller 12V 2A voeding, Kunststof behuizing

106 mm

Net2 nano 1 deur deurcontroller

654-943-NL

236 mm

Unboxing video's
Er is veel informatie over onze producten te vinden
op de website en in de documentatie, maar om het u
nog makkelijker te maken hebben we van een aantal
producten handige unboxing video's gemaakt. Zo weet u
op voorhand wat u koopt.

 Zo weet u meteen wat er in de doos zit

Bekijk de video's hier:
http://paxton.info/3031

 In welke variaties het product ook verkrijgbaar is

 Heeft u een idee van de afmetingen
 Weet u met welk andere product u het kunt gebruiken
 Wat de beste toepassing is

www.paxton-benelux.com
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Net2Air bridge
Ethernet - PoE

Net2 PaxLock

Draadloze deurbeslagen

LAN/WAN

 Een draadloos
toegangscontrole systeem in
een deurbeslag
 Compatibel met een standaard
Euro slotkast, dit zorgt voor
een snelle installatie

Server PC

BUITENZIJDE

 Volledig geïntegreerd met
het Net2 toegangscontrole
systeem

Net2
PaxLock

 Communiceert draadloos met
de Net2 software door middel
van de Net2Air techniek

324 mm

Net2 PaxLock - Blind
40 mm

Artikelnummer

901-110-NL

BEST SELLER

Adviesprijs

€435.50

http://paxton.info/1814

324 mm

Net2 PaxLock Euro - 55mm
40 mm

Artikelnummer

901-155-NL

Adviesprijs

€435.50

324 mm

http://paxton.info/1814

Net2 PaxLock - 72mm Euro
Artikelnummer
40 mm

901-172-NL

BEST SELLER

Adviesprijs

€435.50

http://paxton.info/1814

324 mm

Net2 PaxLock Euro - 92mm
Artikelnummer
40 mm

901-192-NL

Adviesprijs

€435.50

http://paxton.info/1814

Artikelnummer
40 mm

De PaxLock Mifare
modellen lezen alleen
maar Mifare en Desfire
kaarten en tags

901-210-NL

324 mm

Adviesprijs

Artikelnummer

€435.50

40 mm

901-255-NL

Adviesprijs

€435.50

http://paxton.info/1814

http://paxton.info/1814

Net2 PaxLock MIFARE® - 72mm Euro

Net2 PaxLock MIFARE® - 92mm Euro

Artikelnummer
40 mm

Net2 PaxLock MIFARE® - 55mm Euro

901-272-NL

324 mm

324 mm

Net2 PaxLock MIFARE® - Blind

324 mm

Net2 PaxLock

6

Adviesprijs

€435.50

http://paxton.info/1814

Artikelnummer
40 mm

901-292-NL

Adviesprijs

€435.50

http://paxton.info/1814

www.paxton-benelux.com

support@paxton-benelux.com

Net2Air bridge - Ethernet, PoE,
kunststof behuizing

Artikelnummer

477-500-NL

Adviesprijs

€199.00

200 mm

http://paxton.info/1390

200 mm

Tips & Tricks
Net2 PaxLock is een veelzijdig product, ontworpen
als een eenvoudige vervanging van uw huidig
deurbeslag en de perfecte aanvulling op uw Net2
toegangscontrolesysteem.
Voor de do’s en don’ts over de PaxLock kijk op
http://paxton.info/3032

Overige componenten
Deze producten kunnen als aanvulling worden gebruikt in
een Net2 PaxLock installatie.

http://paxton.info/2006

http://paxton.info/2006

Artikelnummer

901-010-NL

Adviesprijs

€33.50

Artikelnummer
94 mm

901-060-NL

350 mm

PaxLock montage plaat RVS - 2
stuks

235 mm

Net2 PaxLock - Insteekslot met
dag/nacht schoot, 72mm centre

Adviesprijs

€33.50

75 mm

Net2 PaxLock RVS afdekkap blind Set van 5

http://paxton.info/2006

http://paxton.info/2006

Artikelnummer

901-020-NL

Adviesprijs

235 mm

Net2 PaxLock - Insteekslot met dag
schoot

€33.50

Artikelnummer
94 mm

901-050-NL

Adviesprijs

€33.50

PaxLock gedeelde krukstift - 8mm

http://paxton.info/2006

http://paxton.info/2006

Artikelnummer

901-030-NL

Adviesprijs

€80.40

235 mm

PaxLock insteekslot met antipaniek
functie - 72mm Euro slotkast

Artikelnummer
94 mm

901-035-NL

www.paxton-benelux.com

Adviesprijs

€16.75

support@paxton-benelux.com
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Gebouw beheer - I/O module

8

De Net2 I/O module is een eenvoudige, maar krachtige aanvulling
op het Net2 toegangscontrole systeem. De module kan worden
aangesloten naast een Net2 deurcontroller om bijvoorbeeld
de verlichting aan en uit te schakelen of een lift naar de juiste
verdieping te sturen. Wanneer een geldige tag of kaart wordt
aangeboden aan de lezer, kan een I/O module via triggers en acties
in de Net2 software geprogrammeerd worden om de verlichting,
verwarming of andere elektrische apparatuur te schakelen. Deze
acties kunnen worden geprogrammeerd voor een bepaalde tijd
of in reactie op een specifieke Net2 gebeurtenis. Alleen direct
aan te sluiten op een LAN/WAN verbinding. Integratie mogelijk
met verlichting, verwarming en nog veel meer. 4 ingangen en 4
uitgangen per Net2 I/O module.

http://paxton.info/1346

Artikelnummer

489-710-NL

Adviesprijs

110 mm

Wanneer een geldige kaart of tag wordt aangeboden aan
een lezer, kan door middel van triggers en acties een I/O
module worden aangestuurd om de verlichting, verwarming
of een ander apparaat te schakelen.

Net2 I/O module

€328.30

113 mm

Net2 I/O module - Kunststof
behuizing

http://paxton.info/1346

Artikelnummer

385-710-NL

Adviesprijs

€348.40

200 mm

Gebouw beheer - I/O module

 Voorzien van alleen een netwerk aansluiting voor
rechtstreekse verbinding met een LAN/WAN

200 mm

 Integreer met verlichting, verwarming of een ander apparaat

Let op! Net2 I/O modules zijn een aanvulling op
een Net2-systeem. Het zijn geen deurcontrollers.

Net2 I/O module - 12V 2A voeding,
Kunststof behuizing

http://paxton.info/1346

Artikelnummer

411-623-NL

Adviesprijs

€428.80

320 mm

 4 ingangen en 4 relais uitgangen op een Net2 I/O module

236 mm

www.paxton-benelux.com

support@paxton-benelux.com

Net2 lezers en keypads
Deze lezers zijn geschikt voor gebruik met de Net2
controllers. Ontworpen om naadloos te passen in elke
omgeving, de verschillende type lezers bieden u een
oplossing voor iedere locatie.

Vanaf productiejaar 2017 hebben de
Proximity lezers de functionaliteit om
HID™125 kHz Proximity of HID™ Wiegand
kaarten te lezen, indien dit is ingeschakeld
met de Genuine HID Technology™ activatie
kaart. HID™ activeringskaarten of Wiegandactiveringskaarten zijn afzonderlijk verkrijgbaar
(zie kaarten en tags, pag.14).

Artikelnummer

Adviesprijs

€154.00

78 mm

Proximity lezer - P38
333-110-NL

38 mm

Artikelnummer

Adviesprijs

353-110-NL

€154.00

BEST SELLER

100 mm

http://paxton.info/1121

Proximity lezer - P50

50 mm

http://paxton.info/1121

Adviesprijs

373-110-NL

€154.00

143 mm

Proximity lezer - P75
Artikelnummer

75 mm

http://paxton.info/1121

Artikelnummer

Adviesprijs

373-120-NL

€160.00

143 mm

http://paxton.info/1121

Proximity lezer - P75, Schroefklemmen

http://paxton.info/1121

75 mm

http://paxton.info/1121

http://paxton.info/1121

Artikelnummer

Adviesprijs

€175.00

Artikelnummer
200 mm

Proximity vandaalbestendige lezer Satijn Chroom

324-110-NL

Adviesprijs

200 mm

Proximity lezer - P200, op metaal te
monteren

200 mm

Proximity lezer - P200

323-110-NL

€175.00

200 mm

Proximity vandaalbestendige lezer
- Chroom

BEST SELLER

Adviesprijs

€221.10

Artikelnummer
76 mm

390-727-NL

www.paxton-benelux.com

Adviesprijs

€221.10

76 mm

Artikelnummer

390-747-NL

http://paxton.info/1123
76 mm

http://paxton.info/1123
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76 mm

support@paxton-benelux.com
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Proximity inbouw lezer

Proximity intercom lezer

48 mm

30

Adviesprijs

€201.00

Artikelnummer

390-135-NL

Adviesprijs

58 mm

Artikelnummer

568-855-NL

http://paxton.info/1122

20

http://paxton.info/1128

€201.00

58 mm

Proximity marine lezer

Proximity energie lezer

http://paxton.info/1124

http://paxton.info/1137

Artikelnummer

500-010-NL

Adviesprijs

Artikelnummer

€299.00

106 mm

595-248-NL

105 mm

60 mm 9 mm

Adviesprijs

€170.00

61 mm

http://paxton.info/1125

http://paxton.info/1131

Artikelnummer

220 mm

Proximity architecturale lezer - Mat
Zwart

http://paxton.info/1127

Artikelnummer

360-864BL-NL

Adviesprijs

€325.00

Adviesprijs

409-711SC-NL €167.50

Inleg - Steen
Artikelnummer

361-002-NL

Adviesprijs

€79.00

Inleg - Glas
70 mm

Artikelnummer

361-003-NL

www.paxton-benelux.com

34 mm

Adviesprijs

€79.00

35 mm

102 mm

Adviesprijs

€379.00

61 mm

102 mm

Artikelnummer

313-110-NL

89 mm

Magneetkaartlezer - Satijn Chroom

220 mm

Proximity lange afstand lezer

110 mm

Net2 lezers en keypads
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61 mm

support@paxton-benelux.com

Keypad met ingebouwde lezer

Artikelnummer

355-110-NL

100 mm

Proximity keypad - KP50
Adviesprijs

€180.90

50 mm

http://paxton.info/1135

Artikelnummer

375-110-NL

143 mm

Proximity keypad - KP75
Adviesprijs

€180.90

75 mm

Proximity keypad - KP75, Schroefklemmen
Artikelnummer

375-120-NL

Adviesprijs

143 mm

http://paxton.info/1135

€185.00

75 mm

http://paxton.info/1135
http://paxton.info/1135

http://paxton.info/1132

http://paxton.info/1132

Artikelnummer

351-110-NL

Adviesprijs

€60.30

Artikelnummer
50 mm

371-110-NL

Adviesprijs

143 mm

TOUCHLOCK keypad - K75

100 mm

TOUCHLOCK keypad - K50

€60.30

75 mm

http://paxton.info/1133

http://paxton.info/1133

Artikelnummer

352-110-NL

Adviesprijs

€107.20

Artikelnummer

50 mm

372-110-NL

Adviesprijs

143 mm

TOUCHLOCK RVS keypad - K75

100 mm

TOUCHLOCK RVS keypad - K50

€107.20

75 mm

TOUCHLOCK vandaalbestendig
keypad

http://paxton.info/1134

Artikelnummer

521-715-NL

Adviesprijs

€120.00

143 mm

Keypads

89 mm

www.paxton-benelux.com

support@paxton-benelux.com
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MIFARE® lezers

Net2 proximity Multiformat
MIFARE® lezer - P50

Deze lezers zijn geschikt voor gebruik met de Net2 controllers.
Ontworpen om naadloos te passen in elke omgeving, de
verschillende type lezers bieden u een oplossing voor iedere locatie.
Sommige van onze lezers zijn voorzien van
Multiformat techniek, dit houdt in dat ze
Mifare, Desfire, EM en Paxton tags en kaarten
lezen. Het mifare keypad leest alleen maar
Mifare en Desfire .

Artikelnummer

353-467-NL

100 mm

http://paxton.info/1657

Adviesprijs

€168.00

50 mm

Proximity inbouwdoos lezer,
MIFARE®

http://paxton.info/2349

http://paxton.info/1767

Artikelnummer

375-130-NL

Adviesprijs

Artikelnummer

€180.90

371-125-NL

125 mm

MIFARE® RVS keypad - KP75

143 mm

Adviesprijs

€214.00

87 mm

75 mm

GSM

Net2 Caller ID lezer
Deze lezer maakt het mogelijk om met een telefoon een deur
op afstand te openen. Het telefoonnummer van het toestel
waarmee u belt wordt gebruikt als Net2 kaart en toegevoegd
aan een gebruiker. De Caller ID lezer wordt voorzien van een
SIM kaart, dit kan zijn een prepaid of abonnement. De Caller ID
lezer kan geïnstalleerd worden tussen een Net2 lezer en elke
Net2 deurcontroller, maar kan ook gebruikt worden zonder het
aansluiten van een extra lezer. De Caller ID lezer wordt gevoed
vanuit de lezerpoort van de deurcontroller en kan aangesloten
worden op zowel poort 1 als 2. Wanneer een gebruiker de Caller ID
lezer belt, wordt het nummer herkend en de laatste 8 cijfers van het
telefoonnummer wordt omgezet naar Net2 als een kaartnummer.
Er zijn geen kosten voor de beller, omdat de Caller ID lezer niet
opneemt.

Deurcontroller

LAN/WAN

Net2 Caller ID
lezer

Net2 Server pc

Lezer

Toch is het systeem veilig omdat het twee verschillende
nummers vereist, het telefoonnummer van de Caller ID lezer en
het telefoonnummer waarmee gebeld wordt. Net2 gebruikt de
laatste 8 cijfers van het telefoonnummer als een gebruikerskaart
en zo zal het gebruik ervan worden gemeld als normale
toegangsgebeurtenissen.
Om een telefoonnummer als kaartnummer te gebruiken, voer de
laatste 8 cijfers van het telefoonnummer in bij de Net2 gebruiker als
kaartnummer. Het telefoonnummer 06 12345678 wordt 12345678
als Net2 kaartnummer.

Net2 caller ID lezer - Kunststof
behuizing

Werkt met alle software versies van Net2.
http://paxton.info/1727

Artikelnummer

460-210-NL

www.paxton-benelux.com

Adviesprijs

€469.00

200 mm

MIFARE® lezers

12

200 mm

support@paxton-benelux.com
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Net2 kaarten en tags

55 mm

55 mm

Deze kaarten en tags zijn geschikt voor gebruik met het Net2
systeem.

86 mm

Net2 proximity ISO kaart zonder magneetstrip

86 mm

Net2 proximity ISO kaarten met magneetstrip
http://paxton.info/1402

x10
Artikelnummer

Adviesprijs

€49.00

x10

Artikelnummer Adviesprijs

692-052-NL

€2139.00

55 mm

692-500-NL

x500

86 mm

x500

Artikelnummer Adviesprijs

692-448-NL

€49.00

Artikelnummer Adviesprijs

692-053-NL

Net2 magneetstrip ISO
kaarten - Set van 10

€2139.00

55 mm

http://paxton.info/1402

86 mm

http://paxton.info/1402

Artikelnummer

695-573-NL

MIFARE® Classic 1K proximity ISO kaart - zonder
magneetstrip

Adviesprijs

€35.00

Net2 proximity clamshell kaarten Set van 10

http://paxton.info/1986

Artikelnummer

692-148-NL

x500
Adviesprijs

€49.00

Artikelnummer Adviesprijs

692-152-NL €2139.00

http://paxton.info/1402

Artikelnummer

693-112-NL

www.paxton-benelux.com

Adviesprijs

€74.00

86 mm

x10

55 mm

support@paxton-benelux.com

Net2 handsfree tag

http://paxton.info/1402

http://paxton.info/1658

Artikelnummer

695-644-NL

Adviesprijs

43 mm

Net2 proximity tags - Set van 10

Artikelnummer

€49.00

Adviesprijs

690-222-NL

14 mm

49 mm

Netwerk toegangscontrole

€47.00

28 mm

11 mm

http://paxton.info/1658

http://paxton.info/1986

Artikelnummer

690-333-NL

Adviesprijs

Artikelnummer

€54.00

28 mm

Adviesprijs

695-150-NL

€46.90

43 mm

MIFARE Classic® 4K tags - set van 10

49 mm

Net2 handsfree kaart

34.4 mm

Net2 Horlogetag - Zwart , Set van
10

Net2 proximity sticker tags - Set
van 10

http://paxton.info/1402

http://paxton.info/1402

Artikelnummer

698-574BL-NL

83 mm

MIFARE® lezers

14

Artikelnummer

Adviesprijs

€40.20

Adviesprijs

660-100-NL

€45.00

14 mm

25 mm

Genuine HID Technology(TM) licentie activatie kaarten
125Khz ISO Proximity Licentie kaarten met Genuine
HID Technology™

http://paxton.info/2761

x1
Artikelnummer

125-001-NL

Wiegand Activatie kaart met
Genuine HID Technology™

Adviesprijs

€33.50

Artikelnummer

125-201-NL

Adviesprijs

€60.30

x5
Artikelnummer

125-005-NL

Adviesprijs

€167.50

lezers (uit blz. 9) om de HID (TM) 125 kHz
Proximity of HID (TM) Wiegand functionaliteit
te activeren.

x10
Artikelnummer

125-010-NL

Genuine HID-technologie (TM) 125 kHz
licentiekaarten en Wiegand activatiekaarten
zijn voor gebruik met de door het symbool
aangeduide Net2-

Adviesprijs

€335.00

www.paxton-benelux.com

support@paxton-benelux.com
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Net2 Software
Net2 Pro heeft alle mogelijkheden van de Net2 Lite
software met als extra geavanceerde functies, zoals
timesheet en timeline, geavanceerde beheerders,
brandalarm en multi-partitie inbraakalarm integratie,
security lockdown, anti-passback en kaart ontwerp
software.
Net2 Lite bevat alle toegangscontrole functies voor
het beheren van toegangsrechten en rapportages
van gebruikers. Andere functies zijn onder andere
meerdere werkstations, CCTV, inbraak alarm integratie
en plattegronden.
Eigenschappen

Lite

Pro

Meerdere werkstations

•

•

Kosteloze upgrades

•

•

CCTV integratie

•

•

Plattegronden

•

•

Triggers en Acties

•

•

Basis integratie met inbraaksysteem*

•

•

Net2 Entry integratie

•

•

Biometrie integratie

•

•

http://paxton.info/1380

Artikelnummer
Geavanceerde bevoegdheden
voor Adviesprijs
beheerders

•

Artikelnummer

Timesheet & Timeline*

•

Kaart Designer

•

Roll call en presentielijsten*

•

Integratie met brandalarm*

•

Anti-passback*

•

Lockdown*

•

Alleen te downloaden

Integratie met inbraaksysteem met
meerdere partities*

•

http://paxton.info/1380

Specifieke dagen

Artikelnummer

Adviesprijs

Net2 software - Pro

930-010-NL

Adviesprijs

€549.00

Net2 Software - Lite

•

Gebieden

•

Gepersonaliseerde welkomstpagina

•

* Niet toepasbaar met draadloze Net2Air producten

Kiest u voor sleutels of voor toegangscontrole?
Laat uw klanten eenvoudig de voordelen van een
online toegangscontrole systeem zien in onze slechts
twee minuten durende cartoon.
 http://paxton.info/3028

www.paxton-benelux.com

support@paxton-benelux.com
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Net2 accessoires en toebehoren
Net2 desktop lezer, USB

Net2 desktop lezer - Proximity en
magneetstrip

BEST SELLER

514-326-NL

Adviesprijs

€79.00

115 mm

350-910-NL

90 mm

115 mm

Artikelnummer

Adviesprijs

€99.00

37 mm

Artikelnummer

http://paxton.info/1341

19 mm

http://paxton.info/1341

145 mm

Paxton keycord

Oem desktop lezer keyboard uitgang
SPECIAL

Artikelnummer

214-326-NL

Adviesprijs

€93.80

115 mm

http://paxton.info/1402

Artikelnummer

19 mm

http://paxton.info/1341

115 mm

111-120-NL

Adviesprijs

€5.56

http://paxton.info/1634

http://paxton.info/1247

Artikelnummer

696-400-NL

Adviesprijs

€6.70

Artikelnummer
56 mm

696-100-NL

Adviesprijs

60 mm

Proximity handsfree kaart houder Zuignap, Set van 5

97 mm

Proximity ISO kaart houder - Helder,
Set van 5

€20.10

90 mm

http://paxton.info/1252

http://paxton.info/1252

Artikelnummer

998-241-NL

Adviesprijs

Artikelnummer

857-090-NL

€45.00

167 mm

Paxton 12V 2A DC voeding zonder behuizing

175 mm

Paxton 12V 1A DC voeding Kunststof behuizing

Adviesprijs

€100.50

58 mm

108 mm

Paxton 12V 2A DC voeding Metalen behuizing

http://paxton.info/1252

http://paxton.info/1252

Artikelnummer

857-250-NL

Adviesprijs

Artikelnummer

€107.20

857-693-NL

232 mm

Adviesprijs

320 mm

Paxton 12V 2A DC voeding Kunststof behuizing

320 mm

Net2 accessoires en toebehoren
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€127.30

232 mm

www.paxton-benelux.com

support@paxton-benelux.com

http://paxton.info/205

http://paxton.info/205

Artikelnummer

356-310-NL

Adviesprijs

Artikelnummer

€42.00

50 mm

376-310-NL

Adviesprijs

94 mm

Paxton exit drukknop - E75

58 mm

Paxton exit drukknop - E50

€42.00

86 mm

Proximity In / Uit lezer cover - P50,
zwart

http://paxton.info/205

http://paxton.info/1841

Artikelnummer

Artikelnummer

Adviesprijs

€134.00

106 mm

Paxton lezer kabel - 10 aderig,
CR9540, 100m rol

310-300-NL

Adviesprijs

100 mm

Paxton marine exit drukknop

593-721-NL

€20.10

50 mm

Paxton lezer kabel - 10 aderig,
halogeenvrij, 100m rol
BEST SELLER

http://paxton.info/1235

http://paxton.info/1235

Artikelnummer

Artikelnummer

166-100-NL

Adviesprijs

€166.66

166-110-NL

Adviesprijs

€190.00

http://paxton.info/519

http://paxton.info/1328

310-750-NL

Adviesprijs

Artikelnummer

€7.37

325-030-NL

Adviesprijs

€43.00*

37 mm

Paxton lezer poort connector - Set
van 5

142 mm

Paxton inbouwdoos adapter P75 serie

Artikelnummer

41 mm

75 mm

Proximity handsfree interface Kunststof behuizing

477-222-NL

Adviesprijs

€147.40

120 mm

http://paxton.info/1358

Artikelnummer

120 mm

* Installer tools worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op prijs is zonder handelings- en verzend kosten
www.paxton-benelux.com
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support@paxton-benelux.com

Paxton aanwezigheid tool!
Wat is het?

Wat kan ik nog meer instellen?

De Paxton tool is een gratis uitgebreide versie van de Who’s.in
en Clocked.in HTML pagina. Met deze tool is het mogelijk om de
personen die aanwezig zijn duidelijk te tonen door middel van
verschillende kleuren op een beeldscherm. De afmetingen en
kleuren zijn volledig naar wens van de klant aan te passen. Ook
is het mogelijk de aanwezige per afdeling of gebied te tonen en
personen handmatig naar een gebied te verplaatsen of in/uit te
klokken. De Aanwezigheid tool is gratis te verkrijgen en werkt in
combinatie met de Net2 Pro software. Deze tool is tevens bedoeld
als voorbeeld van de mogelijkheden die er zijn met onze SDK kit.

Er zijn diverse persoonlijke instellingen te maken in de software. Zo
kunt u de kleur van de tegel en de tekst van de tegel aanpassen.
Standaard staan de tegels rood ingesteld als u niet aanwezig bent
en groen ingesteld als u wel aanwezig bent, maar dit is naar eigen
wens aan te passen. Het formaat van de tegels kunt u ook instellen,
zo kunt u zelf bepalen hoeveel tegels u horizontaal en verticaal wilt
hebben zodat het overzicht aangepast is aan het beeldscherm. Ook
kunt u ervoor kiezen om alleen de aanwezige of afwezige te tonen
en kunt u de aanwezige of juist eerst de afwezige vooraan tonen.

Hoe werkt het?
De tool is te gebruiken als aanwezigheid overzicht, dan worden
de aanwezigen in het gebouw of gebied getoond op het scherm.
Gebruikers bieden hun tag of kaart aan op de lezer bij de deur om
binnen te komen en worden automatisch aanwezig gemeld op
het scherm. Als men even later hun kaart of tag aanbiedt bij de
deur om naar buiten te gaan dan worden ze automatisch afwezig
gemeld. Ook is de tool te gebruiken als ingeklokt overzicht, dan
worden alle mensen die zich hebben ingeklokt getoond. De in- en
uitklok lezers zitten vaak in de centrale hal en sturen geen deur aan.
Ook worden de in- en uitkloktijden opgeslagen in timesheet, zodat
de personeelsadministratie eenvoudig rapporten kan creëren van
de aanwezige uren. Ook kunt u gebruikers handmatig in en uit een
gebied melden of handmatig in- en uitklokken.

Hoe vaak kan ik de aanwezigheid tool installeren?
U kunt de aanwezigheid tool zo vaak installeren als u wilt en
afhankelijk van de situatie kunt u tot maximaal 7 verbindingen open
hebben staan met de Net2
server. Theoretisch kunt u de
tool dus op 7 plaatsen tonen. De
tool mag geïnstalleerd worden
op de Net2 server machine,
maar kan ook op een Windows
computer ergens in het netwerk
worden geïnstalleerd. Als de
tool op de Net2 server machine
is geïnstalleerd en u start de
tool op dan moet u verbinden
via localhost of het IP adres van de Net2 server. Als de tool op een
andere machine in het netwerk wordt geïnstalleerd dient u in te
loggen met het IP adres van de Net2 server.

Hoe log ik in?
Het inloggen in de aanwezigheid tool gebeurt op dezelfde manier
als de Net2 software. Het autorisatielevel van de persoon die inlogt
stelt u in bij systeembeheerders in de Net2 software. Hieronder een
overzicht van de levels.

 Inloggen Systeembeheerder, instellingen wijzigen en
alles bekijken, aan- en afmelden van een gebruiker
 Inloggen Supervisor, instellingen wijzigen en alles
bekijken, aan- en afmelden van een gebruiker
Hoe stel ik het in?
Om de tool als aanwezigheid te gebruiken dient u eerst een gebied
aan te maken in de Net2 software en de lezers te configureren in
dat gebied. Lezer 1 zal worden ingesteld als toegang tot het gebied
en lezer 2 zal moeten worden ingesteld als toegang naar buiten.
aanwezigheid tool In de aanwezigheid software zet u dan de
modus op “Aanwezigheid”. Verder kiest u bij selectie welke gebieden
en/of afdelingen u wilt tonen op het scherm.
Om de tool als ingeklokt te gebruiken dient u in de Net2 software
twee lezers als inklok en uitklok in te stellen. Let op als u dit doet
kunt u er geen deur mee aansturen, dus gebruik hiervoor altijd
twee aparte lezers die u bijvoorbeeld in de centrale hal ophangt.
In de aanwezigheid software zet u de modus op “Ingeklokt”. Verder
kiest u bij selectie welke afdelingen u wilt tonen op het scherm.

 Inloggen Aanwezigheidsoverzicht beheerder, aanen afmelden van een gebruiker
 Inloggen Andere operators alleen kijken lay-out en
setting als laatste keer ingesteld
Als u als systeembeheerder bent ingelogd in de aanwezigheid tool
en een gebruiker handmatig aan- en afmeldt, dan zijn deze events
ook terug te zien bij de gebeurtenissen in de Net2 software.

Mocht u interesse hebben in deze gratis toevoeging aan Net2
neem dan contact op met onze technische support afdeling
en we helpen u graag verder. Onze technische support is
te bereiken op +31 (76) 3333 999 of +32 (78) 485 147 of via
support@paxton-benelux.com.

www.paxton-benelux.com

support@paxton-benelux.com
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Net2 Integratie
Net2 Integratie
Als marktleider in toegangscontrole wil Paxton u verzekeren
dat wij u de meest geavanceerde oplossingen aanbieden.
Dit doen we door samen te werken met andere fabrikanten
zodat we de beste en meest complete oplossingen kunnen
bieden en deze voor u beschikbaar te maken.
Voor meer informatie over onze integratiepartners gaat u
naar
 http://paxton.info/3024

Partners waarin Paxton geïntegreerd is:
Tijdsregistratie en personeels-planning
Gps - Time

Active directory integratie
Net2ADSyncServer

Fabrikanten welke integreren met Paxton:
Physical security information management (PSIM)
Biometrie vingerafdruk lezer


®

Axxonsoft

Genie - ViRDI - QE Manager

Risco - SynopSYS

ievo

Winguard

Suprema

Skywalker

RELIABLE. BIOMETRIC. SOLUTIONS.

CCTV (NVR/DVR)



Video management systemen

Exacq - Exacqvision
IDIS - DirectIP

Avigilon - Avigilon Control Center
Cathexis - CathexisVision

JVC - VR-N900

iCode Systems - iCatcher

Milestone XProtect Professional/Enterprise/
Corporate

IndigoVision

Milestone XProtect Smart Client

Pelco - Endura/DS/DX series
Dahua - NVR en DVR
Hikvision - NVR en DVR
Vista Qulu VMS

Mirasys
Nuuo

SeeTec - Cayuga

www.paxton-benelux.com

support@paxton-benelux.com

Sleutelbeheer

Parkeeroplossingen
Traka

Net2 ParkingServer

Kenteken herkenning
Nedap ANPR license plate
reader
Hikvision ANPR Wiegand
camera

De Paxton Net2 SDK Kit
Voor de Paxton Net2 software is ook een gratis SDK Kit
beschikbaar.
Met de SDK ofwel Software Development Kit is het mogelijk
in C# uw eigen applicatie te ontwerpen en deze te koppelen
aan de Net2 SQL database. Ook wordt de SDK kit vaak
gebruikt om de databases van verschillende applicaties te
koppelen.

39
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Net2 Integratie

Software ontwikkelaars
Into Access - The integrators
Intreba - Solutions for your
business
B4ict - ICT-dienstverlener

Neem voor meer informatie over de SDK Kit contact op met
onze supportafdeling.

www.paxton-benelux.com

support@paxton-benelux.com

Extra informatie
Gratis hands-on training
We bieden verschillende hands-on trainingen aan voor
onze standalone, Net2 en Entry deurintercom systemen.
Onze hands-on trainingen zijn zorgvuldig samengesteld
zodat u, als installateur, alle essentiële kennis opdoet om
Paxton producten op de juiste manier te installeren. Na
het volgen van de diverse trainingen kunt u zonder veel
problemen onze systemen installeren en bent u in staat een
storing sneller te verhelpen.
 Handige installatie tips & tricks
 Besparing op installatie tijd
 Trainingen zijn geheel gratis
 Hands-on met alle producten
 Officieel deelname certificaat
Voor meer informatie of om jezelf in te schrijven, ga
naar http://paxton.info/1970

Vergaande technische ondersteuning
Bel naar Paxton en ons deskundige supportteam staat u
meteen te woord. Ons klantvriendelijke team is aanwezig
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.
Telefoon vanuit NL:
Telefoon vanuit BE:
Email:
Skype:

+31 76 3333 999
+32 78485147
support@paxton-benelux.com
paxton.benelux.support

5 Jaar garantie met omruilservice

Neem contact op met onze support afdeling als er een
probleem is met uw installatie, we zullen ons best doen
om het probleem samen met u op te lossen.

2.

Als het probleem niet kan worden opgelost vanwege
een defect product, kunt u dit product binnen 30
dagen omruilen voor het zelfde nieuwe product bij uw
distributeur
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Wij bieden een garantie van 5 jaar op al onze producten.
Als er zich een probleem voordoet, volgt u deze drie
eenvoudige stappen en zullen we uw product zo snel
mogelijk omruilen:
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Support
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www.paxton-benelux.com

support@paxton-benelux.com

