
Beveiliging 
van uw
tennispark

Inbraakbeveiliging

Camerabewaking

Toegangscontrole

Onderhoud en service

professioneel beveiligd



De voordelen van totale 

toegangscontrole 

Tennisverenigingen hebben vaak enkele 
honderden leden. Zij willen allemaal een 
partijtje tennis spelen wanneer het hen 
uitkomt. Optimale toegang tot het ten-
nispark is daarom van belang.

Met sleutels komt u al een heel eind. 
Maar alle tennisleden een eigen sleutel 
bieden is niet praktisch. Alleen al om 
het feit dat sleutels snel kwijt raken. Een    
verloren sleutel kost bovendien geld en 
ongemak. U moet bijvoorbeeld sleutels 
bij laten maken of zelfs sloten vervangen. 
In de tussentijd is de veiligheid van het 
tennispark niet gegarandeerd.

Pasjessysteem
Een toegangscontrolesysteem biedt        
uitkomst. Door simpelweg de KNLTB-
pasjes te koppelen aan de toegang van 
uw tennispark bespaart u zich veel tijd 
en moeite. Tegelijkertijd waarborgt u de 
veiligheid.

Hoe werkt het?

Alle tennisleden hebben een KNLTB-
lidmaatschapspas, dit pasje is ook de       
toegangspas naar het tennispark. Het 
pasje wordt door een kaartlezer gehaald 
nabij de toegangspoort van het tennis-
park. Het systeem herkent precies de 
passen die door mogen.

Solid Security is gespecialiseerd in het           

adviseren, leveren, implementeren en on-

derhouden van elektronische beveiligings-         

systemen. Door onze ruime ervaring met 

complexe beveiligingsprojecten weten we 

welke producten efficiënt en betrouwbaar 

zijn. Wij zijn uw partner in inbraakbeveilig-

ing, toegangscontrole, camerabewaking, 

brandbeveiliging, onderhoud en service.



Flexibel en toegankelijk
Vervolgens registreert een computer
het moment waarop de pas wordt                    
gebruikt om toegang te verkrijgen tot het 
tennispark. Toegang tot het park wordt 
verleend op basis van tijd. Is het tennis-
park niet meer te betreden na 23.00 uur? 
Dan kunt u dit zelf instellen. Dat maakt 
het systeem erg flexibel en toegankelijk.

Computer als centraal controlepunt
Daarbij is een computer het centrale         
controlepunt, van waaruit het pasjes-      
systeem wordt bediend en gecontroleerd. 
Dat kan de computer in het clubhuis zijn, 
maar ook een locatie op afstand, bijvoor-
beeld de computer bij u thuis. U heeft dus 
volledige controle over het systeem vanaf 
een centrale plaats. 

Diefstalpreventie
Een rapportage geeft direct inzicht in 
de acties binnen het systeem, zo wordt          
meteen op het computerscherm weer-   
gegeven wanneer iemand op het tennis-
park is. U kunt tegelijkertijd ongeldige 
acties bekijken, zoals het forceren van 
een hek of deur of het gebruik van een 
ongeldige pas. Dat is nog eens optimale                                
diefstalpreventie!

Geen sleutels
Persoonsgegevens kunnen gewist worden. 
Als iemand het lidmaatschap opzegt 
zonder het lidmaatschapspasje in te         
leveren, of iemand is het pasje verloren, 
dan kunnen zijn of haar gegevens gewoon 
uit het systeem worden gewist. U hoeft 
zich dan ook geen zorgen te maken over 
het vervangen van sloten of het bij laten 
maken van sleutels.

Gebruiksvriendelijk
Daarnaast is het systeem voorzien van 
gebruiksvriendelijke software waardoor de 
taken snel een eenvoudig kunnen worden 
uitgevoerd.

Afspraak maken

Wilt u de beveiliging op uw tennispark 
verbeteren en wilt u meer weten over 
onze toegangscontrolesystemen? Neem 
dan contact met ons op. We komen graag 
bij u langs voor een vrijblijvende demon-
stratie.
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Bij verlies geen sloten vervangen

Flexibiliteit

Waarborging veiligheid

Diefstalpreventie

Volledige controle vanaf centrale plaats

Gebruik op afstand mogelijk
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