TOEGANGSCONTROLE WAARDOOR U KAN ONTSPANNEN

CONTACTLOZE TOEGANG
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DEUREN EN POORTEN
WWW.CHECKMADE.BE

Bij checkmade weten we als geen ander dat de toegang tot uw complex op een serieuze
manier behandeld moet worden.
U wil uw bezoekers, medewerkers en leveranciers snel en vlot toegang geven tot de zones
waar zij bevoegd voor zijn. Tegelijk wil u ongewenste bezoekers detecteren en tegenhouden.
Checkmade heeft alles in huis voor een globale en nauwkeurige aanpak. Onze expertise is
enorm. Die laat ons toe om echt met u mee te denken en het juiste advies te leveren m.b.t.
uw wensen en noden.
Een van onze grootste sterktes is dat we steeds op zoek zijn naar de meest innovatieve en
betrouwbare manieren om toegang te verlenen. We bieden dus alleen systemen aan waar we
overtuigd van zijn én die futureproof zijn.
Zo pakken wij het aan:
Wij maken serieus werk van ons projectmanagement. Met een gedegen projectaanpak worden
al onze projecten tot in de puntjes uitgevoerd.
Strakke afspraken en heldere procedures vormen de sleutel tot knappe realisaties.
U kan steeds bij uw vast contactpersoon terecht als er nog bijkomende vragen zouden zijn.
Ook na installatie zijn we er voor u. Na de oplevering leggen we onderhoudsafspraken vast in
een Service Level Agreement (SLA) en zorgt onze support-afdeling voor het juiste onderhoud
en een optimale beschikbaarheid van het systeem.
Checkmade, access made to work.

CONTACTLOZE TOEGANG

Dé toekomst is een onthaal waar bezoekers en leveranciers zich
automatisch kunnen aanmelden. Sommigen zullen hun ticket op
voorhand hebben aangekocht, anderen willen hun ticket ter plaatse
aankopen. Checkmade plaatst betaalzuilen waar je à la minute tickets
kan reserveren en betalen. Wij zorgen voor een toegangscontrole door
middel van speedgates waar je bijvoorbeeld een ticket kan scannen.
Dit zorgt voor een globale controle en een realtime overzicht van het
aantal bezoekers op uw site.
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voordelen van contactloze toegang
Geen personeel nodig
Menselijke fouten worden gereduceerd
Toegang is 24/7 verzekerd
Realtime toegangscontrole
Op voorhand boeken
Verschillende betaalmogelijkheden
Geen of korte wachtrijen
Personaliseerbaar
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EEN AANGENAME EN EFFICIËNTE PARKING

Elke parking kan checkmade professionaliseren. Of het nu gaat over
een parking voor een apotheek, appartementsblok, winkelcentrum,
zwembad, ijspiste,... ziekenhuis of een bedrijf, checkmade komt
met een doordacht plan van aanpak en zorgt voor een efficiënte
uitvoering.
Vaak voorkomende situaties:
• U wil van uw parking een betaalparking maken
• U wil uw parking enkel toegankelijk maken voor personeel en/of
gewenste bezoekers
• U wil uw parking ’s nachts afsluiten
• U wil uw parking veiliger maken m.b.v. een goede signalisatie
• U wil een combinatie van bovenstaande
Voor elk van deze situaties kan u bij ons terecht. We bieden
verschillende oplossingen aan volgens de complexiteit van de
situatie. Neem contact op met een van onze experten om u bij te
staan in uw situatie.
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UW HELE SITE IN BEELD
Wil u een duidelijk beeld van wat er in en rond uw site gebeurt? Zowel
overdag als ’s nachts? Dan is CCTV (Closed Circuit Television) of
camerabewaking onmisbaar. Afhankelijk van het doel kan u kiezen
tussen verschillende soorten camera’s. Denk maar aan een bullet, een
fisheye, een dome, nummerplaatherkenning, …
Er zijn verschillende combinaties mogelijk. U kan op ons vertrouwen
voor het juiste advies rond het aantal camera’s om de gehele site te
coveren. Wij zorgen daarnaast ook voor een integratie met bestaande
systemen zoals bijvoorbeeld alarmsystemen.
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ELKE INGANG IS VAN TEL

Aan uw site zijn heel wat manieren om het gebouw te betreden.
Een toegangspoort, een centrale inkom met automatische deuren of
speedgates, zij-of achterdeuren voor andere uitgangen en poorten
voor het laden en lossen, … Deze zijn allemaal in kaart te brengen voor
een optimale toegangscontrole. Checkmade specialiseert zich op dit
gebied als partner voor een globale aanpak. We hebben alles in huis om
u te ontzorgen en om alles perfect op elkaar af te stemmen.
Een overzicht:
• Automatische deuren
• Bestaande deuren automatiseren
• Metalen deuren
• Sectionaalpoort
• Snelloopdeur
• Sliding gates
• Tripods
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WAAROM WERKEN MET CHECKMADE?
EERLIJK ADVIES VOOR UW PROJECT
CORRECTE PRIJS-KWALITEIT
JARENLANGE EXPERTISE
PROFESSIONEEL TEAM VAN PLAATSERS

Toegang tot uw site geeft u niet zomaar weg. U wil controle en veiligheid inbouwen.
Checkmade kan u daarin helemaal ontzorgen.
Heeft u interesse in onze diensten?
Contacteer ons voor een vrijblijvende analyse van uw site.
info@checkmade.be of telefonisch via +32 (0)52 45 94 44

Checkmade
Schrijnwerkerstraat 1 - 9240 Zele - BE0869794743
+32 (0)52 45 94 44 - info@checkmade.be - www.checkmade.be
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