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Worden uw parkeerplaatsen ongepast gebruikt door wildparkeerders?

Wilt u bezoekers een beperkte en tijdelijke toegang geven tot uw etablissement?

U heeft een bedrijf, een winkel of een groep van winkels met parkeergelegenheid of een toegang te 
beschermen?

De oplossing die voor u is gemaakt

Wat is onze oplossing?

Onze oplossing is een functionaliteit van DA400. De DA400 is een 100% 
eenvoudige en veilige stand-alone toegangscontrole unit. Dit product werkt 
zonder enig externe programma of externe applicatie. Het wordt beheerd 
vanuit een groot aantal interfaces met behulp van een internetbrowser.

Wij hebben de oplossing voor jou!

Simpel en snel. Vanaf een pc, een tablet of een 
smartphone, geef je toegang tot uw bezoekers, in 
één klik.

Bescherm uw parkeerplaatsen

Onze oplossing genereert voor u een  
toegangstoken zodat uw bezoekers uw 
etablissement op het gewenste tijdstip kunnen 
verlaten.

Bedrijf Restaurant Winkel
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• Nummerplaat;
• Mogelijkheid om een 

token automatisch 
genereren die gebaseerd 
is op de herkenning van 
de nummerplaat aan de 
ingang

Per email Per SMS

Hoe geeft u de toegang aan uw bezoekers?

Historisch en onderhoud

Wij bieden uw bezoekers verschillende vormen van toegangstokens aan:

Deze toegangstokens kunnen worden bevestigd als volgt:

Een klavier code

Een Qr code

De token die aan bezoekers wordt verleend, geeft slechts één keer toegang 
tot en het verlaten van het etablissement. De tokens zijn voor eenmalig 
gebruik en kunnen niet meerdere keren op dezelfde locatie worden gebruikt. 
De geldigheid van het token is beperkt in de tijd (programmeerbare duur).

Onze oplossing geeft u een overzicht van de tokens die naar uw bezoekers zijn 
gestuurd (historische). Er is geen onderhoud aan deze tokens, ze worden automatisch 
verwijderd na een bepaalde periode (programmeerbaar volgens uw voorkeuren).

Uw aantal tokens kan oplopen tot 2.500.
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De voordelen van onze oplossing

Toepassingsgebieden

• Er hoeft geen programma te worden geïnstalleerd ;

• Tokens kunnen worden gegenereerd via uw internetverbinding, op uw interne netwerk of zelfs via 
het GSM data-netwerk ;

• U krijgt alle toegangscontrolefuncties van de DA400. Je kunt dus via een badge, code of nummerplaat 
toegang geven aan mensen die in uw etablissement werken ;

• Een uniek en tijdelijk toegangsmiddel voor elke bezoeker.

• Bedrijfsparking: laat uw bezoekers vrij uw bedrijfsparkeerplaats betreden en / of verlaten;

• Winkels of kleine winkelcentra: beperk de toegang tot uw parkeerplaats tot uw klanten;

• Autodealer: controleer het verlaten van voertuigen uit uw garage;

• Camping, Restaurant: reserveer een parkeerplaats voor uw klanten.

Geïnteresseerd in deze oplossing?

contact@dinec.be
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Wacht niet langer en neem 
contact met ons op:


