Veiligheid in de gezondheidszorg

Toegangsbeheer
in optima forma.

SYSTEEM 3060:
DIGITALE SLUIT- EN TOEGANGSCONTROLE
VOOR ZIEKENHUIZEN, REVALIDATIECENTRA E.D.

OPEN VOOR
RISICO’S EN
BIJWERKINGEN.

GEBREK AAN OVERZICHT
Overdag heerst in ziekenhuizen, klinieken en rehabilitatiecentra
een komen en gaan. Patiënten en hun familieleden, artsen
en verplegend personeel, monteurs en schoonmaakkrachten moeten zich allemaal zo vrij mogelijk in de verschillende
gebouwen kunnen bewegen. Toch mogen de operatieruimten,
laboratoria of intensive care alleen betreden worden door
bevoegden. Waardevolle apparatuur, medicijnen en anesthetica moeten beveiligd zijn tegen diefstal. De verantwoordelijken
voor de objectveiligheid zien zich daardoor met grote uitdagingen geconfronteerd.

DE OPLOSSING: HET DIGITALE SLUITENTOEGANGSCONTROLESYSTEEM 3060.

TRANSPONDER
3064.
Geef uw sleutels af en vervang ze door één enkele programmeerbare transponder.
Met uw transponder kunt u
maar liefst 304.000 sluitelementen beheren en dankzij
een bijzonder sterke batterij
max. 1 miljoen keer deuren of
andere elementen bedienen.

Digitale cilinder 3061
Vervang gewoon de mechanische cilinder door een
digitale. Ze worden kosteloos
ingebouwd en bieden vele intelligente functie als toegangscontrole met protocollering van
max. 3.000 passages, tijdzonesturing, event management
en deurbewaking. De stroomverzorging voor max. 300.000
sluitingen wordt verzorgd door
geïntegreerde knoopcellen.
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ONTDEK DE
SLEUTELLOZE WERELD
VAN SIMONS VOSS.

SLEUTELLOOS OPENEN EN SLUITEN.
In plaats van gangbare sleutels ontvangen de gebruikers
een digitaal identificatiemedium, bijv. een transponder
of een SmartCard (A) waarop alle individuele toegangsrechten zijn opgeslagen.
Zo blijft alles onder controle.
Met het identificatiemedium kunnen deuren, poorten,
liften, tourniquets of kasten bediend worden (B).
Het systeem kan compleet in een netwerk g
 eïntegreerd
worden en registreert en protocolleert elke doorgang
geheel automatisch. Voor de bediening van alle
functies beschikt het over een eenvoudig te bedienen
software (C). Bij gevaar kunnen alle deuren van een
gebouw centraal geopend of gesloten worden.

HET SYSTEEM 3060:
FLEXIBEL. MODULAIR UIT TE BREIDEN.
Het digitale sluit- en toegangscontrolesysteem 3060
biedt toegangscontrole, protocollering, bedienings- en
bewakingsfuncties die precies op maat zijn afgestemd
op de behoeften van klinieken en ziekenhuizen. Zo kunnen bijv. bestaande identificatiebewijzen van medewerkers gebruikt worden voor de toegangscontrole.

SYSTEEM 3060
Passieve
IDENTIFICATIEMEDIA

ACTIEVE
IDENTIFICATIEMEDIA

A

Transponder
3064

PinCode
3068

MobileKey

SmartCard

Digitale TOEGANGSCOMPONENTEN

B

Digitale cilinder
3061

C

Digitale
SmartHandle
3062

Digitaal
SmartRelais
3063

Centrale
systeembediening
vanaf de pc.

Het samenspel van identificatiemedia (A), intelligente cilinders of relais-schakelingen (B) en de software Locking System Management (C)
voor de configuratie van het systeem maakt een optimaal toegangsbeheer voor ziekenhuizen en rehabilitatiecentra e.d. mogelijk.

Systeem 3060.
Toegangsrechten
individueel en veilig
beheren.

Het digitale sluit- en toegangscontrolesysteem 3060
heeft overtuigende pluspunten voor inrichtingen in de
gezondheidszorg.

Perfectie met systeem.
Ziekenhuizen en klinieken zijn vaak opgesplitst in meerdere
gebouwen met een verschillend gebruik. Welke personen op welke
tijdstippen en plaatsen toegang verleend wordt, kan in het Systeem
3060 desondanks centraal geregeld en beheerd worden.
Meestal moeten de regels daarbij flexibel gehanteerd worden.
Voor het Systeem 3060 is dat geen enkel probleem! Het combineert
de sleutelloze bediening met de functionaliteit van een modern
toegangscontrolesysteem. Alle gebruikers ontvangen een digitaal
identificatiemedium. Hierop is hun persoonlijke profiel met rechten
opgeslagen. Of het nu een SmartCard, PinCode-toetsenbord of
speciale MobileKey-Apps voor Smartphones betreft, de digitale
media communiceren radiografisch met de digitale cilinders,
beslagen of SmartRelais van het Systeem 3060. Wanneer rechten
gewijzigd worden, worden de nieuwe rechten in het WaveNet
automatisch overgedragen aan de sluitcomponenten.

LIFTEN
Bepaal wie naar een bepaalde etage mag.
Is er bijvoorbeeld een verdieping waarop
alleen operatiekamers liggen? Dan kan
deze alleen met een identificatiemedium
met overeenkomstige rechten bereikt
worden.

Transponderterminal
in het buitenbereik
Haal nieuwe of gewijzigde rechten op bij
speciale terminals. Het tijdrovende contact
tussen systeembeheerders en gebruikers
wordt daardoor overbodig.
Digitaal sluit- en toegangscontrolesysteem 3060 –
De voordelen op een rijtje:
:: 	Wereldwijd toonaangevende oplossing op de allernieuwste
stand der veiligheidstechniek
:: 	Hoog rendement van uw investering en uitstekende
economische resultaten
:: 	Stabiel, weinig onderhoud
:: 	Eenvoudige bediening
:: 	Uitbreiding of aanpassing tijdens bedrijf van de installatie
mogelijk
:: 	Flexibel sleutelbeheer:
op elk gewenst moment rechten verstrekken, wijzigen of
intrekken
:: 	Rechten van gebruikers plaatselijk en periodiek regelen
:: 	Kwijtgeraakte transponders of SmartCards worden per muisklik
geblokkeerd
:: 	Bestaande SmartCards, zoals bijv. identificatiebewijzen van
medewerkers, kunnen als ‘digitale sleutel’ worden gebruikt

Hoofdingang
Programmeer uw systeem zo dat de hoofdingang tijdens de bezoektijden automatisch voor iedereen toegankelijk is. Op elk
ander tijdstip is hij alleen maar te openen
met een bevoegd identificatiemedium.
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Beveiligingsfunctie op de
begane grond
Sluit of open in noodgevallen als bijv.
brand alle deuren tegelijk met één druk
op de knop.

DEUR MET DOOR MONITORING
Zet in gevoelige sectoren cilinders
in met geïntegreerde deurbewaking.
Dan wordt niet alleen gemeld dat een
bepaalde deur te lang open staat,
maar ook of en hoe vaak hij is afgesloten.

POLI KLINIEKEN
OP’s

FACILITY MANAGEMENT
Met de Locking System Management-
software kunnen alle componenten van
het Systeem 3060 ingericht, bediend
en beheerd worden. De software is in
verschillende versies verkrijgbaar, van de
eenvoudige versie voor starters tot aan
LSM Professional.

Administratie
Laboratoria,
research

Woonhuis

Hoofdgebouw

Buiten
bereik
PARKEERGARAGE EN
PARKEERTERREIN

TOXISCHE STOFFEN EN
MEDICIJNKASTEN
Voorzie bergruimte voor toxische stoffen
en medicijnen van een digitale halve cilinder zodat ze alleen nog met een bevoegd
identificatiemedium te openen zijn. Alle
sluitingen worden waterdicht geprotocolleerd.

SLAGBOMEN
Regel de rechten voor toegang tot parkeerplaatsen en de garage met een muisklik. Daarbij kunt u ticketsystemen voor
betaald parkeren in openbare bereiken en
het Systeem 3060 met elkaar combineren.

HUIZEN VOOR VERPLEGEND
PERSONEEL
Sla de toegangsrechten voor het
woonhuis op hetzelfde identificatiemedium op dat ook voor het ziekenhuis
wordt gebruikt.
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De volgende ziekenhuizen en revalidatiecentra (uittreksel)
vertrouwen nu al op de beveiliging door SimonsVoss.
BELGIË
::	Centre Hospitalier reine Fabiola,
Auvelais
::	Kliniek Saint Pierre, Ottignies
::	Sint-Amandus, psychiatric Centre
DUITSLAND
::	Alexianer Krankenhaus, Krefeld
::	ATOS Kliniek, Heidelberg
::	Behindertenwerkstätten Michaelshof,
Rostock
::	Casa Reha, Verpleeginrichting,
Gartenstadt, Berlin
::	DRK Ziekenhuis, Mosbach
::	Johannes-Wesling-Kliniek, Minden
::	Kliniek: Bayreuth, München Innenstadt
en Stuttgart
::	Lubinus Kliniek, Kiel
::	Regio Kliniek, Pinneberg
::	Rotkreuzklinikum, München
::	St. Joseph Ziekenhuis, Berlin
::	Universitair Ziekenhuis AöR, Leipzig
en Magdeburg
::	Universitair Ziekenhuis CGC, Dresden
::	Universitair Ziekenhuis Charité, Berlin
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::	Vitos, Riedstadt
::	Vivantes, Berlin
FRANKRIJK
::	APALIB Mulhouse
::	Centre Hospitalier d’Aiguilles
::	Ziekenhuis de Pédiatrie, Bullion
::	Ziekenhuis La Bruyères
GROOT-BRITTANNIË
::	Addenbrookes Hospital, Cambridge
::	Airedale General Hospital. Mental
Health Unit
::	Chesterton Medical Centre, Cambridge
::	Leeds Dental Hospital, Leeds
::	NHS LIFT Schemes PCT, Airedale,
Bradford, Durham en Teeside
::	Paxton Green Health Centre, London
::	Torbay NHS Hospital, Torquay
ITALIË
::	Ziekenhuis Rimini
::	Ziekenhuis Trient
::	Ziekenhuis Villa Scassi, Genua

NEDERLAND
::	Hospice Schreuderhuizen, Arnhem
::	Medisch Centrum Briele
::	Revalidatiecentrum Groot
Klimmendaal, Arnhem
::	SGL Limburg, Sittard
::	Sophia revalidatie, Den Haag
::	TBS Kliniek | Van der Hoeven Stichting,
Utrecht
OOSTENRIJK
::	Rotes Kreuz, Kärnten
::	Ziektekostenverzekering Tirol,
Innsbruck
::	UKH Graz

