
NIEUW: CardAccess 4000
Toegang tot de toekomst.
CardAccess is het meest betrouwbare systeem in uw pand. Dat is reeds bewezen in 

universiteiten, ziekenhuizen, vliegvelden, banken en kantoren. Niet gek dat we daarom ook 

10 jaar garantie durven te geven! 

Met de allernieuwste softwareversie, CardAccess 4000, leggen we de lat nog hoger.

• Frisse en gebruiksvriendelijke bediening.

• Integraties nog eenvoudiger te realiseren

• GDPR Ready

CardAccess blijft ook bij honderden deuren razendsnel, ondersteunt de veiligste kaart- en 

lezerformaten, is onverwoestbaar en koppelt eenvoudig met bijvoorbeeld inbraak-, video-, 

bezoekersregistratie en CRM systemen.

10
JAAR
GARANTIE

CardAccess is een merk van ARAS Security / Full service distributeur van elektronische beveiligingsapparatuur / www.aras.nl
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Wat CardAccess 
zo uniek maakt...

Met CardAccess de juiste 
balans tussen veiligheid, 
bewegingsvrijheid en 
gastvrijheid
Met CardAccess zorgt u voor de 
veiligheid van uw medewerkers 
en uw eigendommen zonder dat 
medewerkers zich belemmerd voelen.

CardAccess blinkt uit in 
betrouwbaarheid
CardAccess is een toegangscontrole 
systeem waarop u kunt vertrouwen. 
Door de jarenlange ervaring die 
CardAccess heeft opgebouwd (meer 
dan 60 jaar) weet u zeker dat u 
voor een systeem kiest dat door 
de lange levensduur en bewezen 
betrouwbaarheid een zeer lage TCO 
(total cost of ownership ) biedt. 
Bovendien kan het zeer eenvoudig 
worden uitgebreid. Bij CardAccess 
zitten de meest gebruikte functies er 
standaard in. CardAccess beschikt 
over heel veel functionaliteiten, 
allemaal standaard aanwezig zonder 
meerprijs.

CardAccess opent deuren 
in een oogwenk
Hoe groot uw systeem ook is 
CardAccess werkt razendsnel 

doordat de deurcontrollers over 
hun eigen intelligentie beschikken. 
Daarnaast werken ze probleemloos 
door als een netwerkverbinding 
even wegvalt. Mutaties en 
gebeurtenissen worden bij herstel 
automatisch doorgevoerd.

CardAccess doet veel meer 
dan alleen het openen van 
een deur
CardAccess gaat verder dan alleen 
toegang verlenen. Zo kunt u met 
CardAccess de deuren monitoren 
of ze nog open staan omdat 
iemand er iets tussen heeft gezet. 
Met CardAccess kunt u zien hoe 
vaak deuren zijn gebruikt zodat 
u weet of de deur aan onderhoud 
toe is. U kunt zien hoeveel en 
welke personen zich in een gebied 
bevinden. Als een gebied leeg 
is kan CardAccess automatisch 
het gebied op alarm zetten en de 
verlichting uitschakelen. Doordat 
koppelingen mogelijk zijn met 
personeelsmanagementsystemen 
en Active Directory kunt u het 
invoeren van kaarthouders geheel 
automatiseren en als iemand uit 
dienst gaat kan de pas automatisch 
geblokkeerd worden.

Onderscheid maken in verschillende toegangssystemen is allesbehalve eenvoudig. Uw project vraagt immers 
om een oplossing op maat. Natuurlijk wilt u allereerst controle over wat er in uw pand gebeurt. Dat ongewenste 
bezoekers gewoon buiten blijven en dat u weet wie er in uw pand is of was. Zeker wanneer er zich een 
calamiteit voordoet! CardAccess biedt u precies dat, en als u wenst nog veel meer. Eenvoudig, overzichtelijk 
en betrouwbaar. Zo kunt u een compleet beveiligingssysteem creëren door bijvoorbeeld cameraobservatie 
toe te voegen. U kunt uw eigen database hanteren en vaak uw huidige lezers blijven gebruiken. Eenvoudig 
te realiseren met een forse besparing in investering en TCO. Daarbij blijft CardAccess innoveren op een 
reeds bewezen en betrouwbare basis. Zo is dit systeem de oplossing voor vandaag, morgen en de volgende 
generaties. 

•  Altijd een systeem  
op maat

•  Eenvoudig, overzichtelijk 
en betrouwbaar 

•  Het meest geavanceerde 
en vooral meest flexibele  
toegangscontrolesysteem

• Modulaire opbouw

• Hoogste graad in   
 beveiliging

•  Hoogwaardige 
componenten

• Lange levensduur

•  Reeds duizenden 
systemen geplaatst 
bij banken, fabrieken, 
transport- en vervoers-
bedrijven, musea, 
distributiecentra, 
overheidsgebouwen, 
universiteiten , 
zorginstellingen etc.

•  Meerdere 
integratiemogelijkheden



lijnen naar de verschillende 
deurcontrollers kunnen op een 
zogenaamde event driven mode 
worden gezet zodat de bandbreedte 
minimaal is. Ideaal voor locaties 
achter een 3G/4G router, zoals een 
slagboom of poort bij een bouwkeet 
ergens achteraf.

Meerdere huurders, 
eigen beheer 
CardAccess 4000 biedt nu de 
mogelijkheid om een compleet pand 
te voorzien van toegangscontrole 
terwijl huurders uitsluitend het 
door hen gehuurde deel beheren. 
Op andere delen hebben zij geen 
invloed en kunnen informatie ook 
niet inzien.
De “master” beheerder kan de 
toegangscontrole bij nieuwe 
huurders anders indelen zonder 
nieuwe bekabeling of montage.

op afstand. Deze web cliënt 
maakt ook een Cloud gebaseerde 
oplossing mogelijk en een ”hosted” 
toegangscontrolesysteem 
eenvoudiger dan ooit.

Meerdere panden 
verbinden met cloud
CA4000 is ideaal geschikt voor 
Cloud gebaseerde systemen. 
Verschillende operators kunnen 
hun eigen locatie beheren. De 
software draait in een veilige 
omgeving waardoor de veiligheid 
gegarandeerd is. Communicatie 

NIEUW IN
CARDACCESS 

CardAccess 4000 biedt de 
volgende nieuwe features:

Iemand beperkt of zelfs 
eenmalig toegang geven 
tot een pand? 
Gebruik dan de functie “beperkt 
gebruik”. Het betekent dat 
aan een gebruiker een tegoed 
wordt gegeven en dat bij iedere 
transactie 1 van het tegoed wordt 
afgeschreven. Als de teller op 0 
komt, wordt de pas automatisch 
gedeactiveerd. In CardAccess 4000 
is dat nu instelbaar per lezer of 
apparaat, zoals een parkeergarage, 
fi tnessruimte of koffi  eautomaat. 

Volledig beheer op afstand
Met de introductie van de 
CardAccess 4000 is de 
functionaliteit  van de web cliënt 
nu geschikt voor volledig beheer 

“CardAccess is het 
ideale systeem voor 
multi-site projecten 

waarbij elke pand 
autonoom 

kan worden beheerd!“



Gemeenschappelijke ruimtes zoals 
centrale hal, liften of garage zijn 
qua toegang fl exibel te beheren. 

Toegangsrechten in 
CardAccess 4000 verder 
uitgebreid
Uiteraard is vooraf te bepalen per 
welke datum een gebruiker
toegang krijgt, tot welke deuren 
en tot wanneer; ideaal dus bij 
tijdelijke werknemers of werknemers 
die tijdelijk meer rechten moeten 
krijgen. Dit is nog verder verfi jnd. 
Naast een datum kan nu ook  een 
tijd aan een gebruiker worden 
gekoppeld. Hierdoor kan een uurtje 
toegang tot een select aantal 
deuren worden verleend; ideaal voor 
reservering van een ruimte voor een 
medewerker. 

Pincode langer dan 4 
cijfers? 
Is een pincode van 4 cijfers niet 
voldoende op een kaart + PIN lezer? 
In Cardaccess 4000 kan de pincode 
tot 9 cijfers worden ingesteld. 
Voor bijzondere situaties kan ook 
“CardKey-In” worden geselecteerd. 
Met deze functie kan een bezoeker 
of gast (denk aan kantoor of hotel) 
vooraf een veilige code gemaild 
worden. De PIN code kan voor deze 
functie tot maximaal 19 cijfers 
worden verlengd.

CardAccess calamiteit 
Voorbereid zijn op alle risico’s. 
De response op diverse soorten 
calamiteiten of bedreigingen 
kunnen worden voorbereid 
of voorgeprogrammeerd. Een 
bedreiging kan bijvoorbeeld een 
bommelding zijn, een agressief 

persoon of een brandmelding. 
Afhankelijk van de situatie 
kan direct met één druk op 
de knop worden geregeld dat 
bepaalde deuren dicht blijven, 
toegangsrechten van BHV- of 
beveiligingsmedewerker worden 
uitgebreid en rechten van “normale” 
gebruikers worden beperkt om 
te voorkomen dat zij in een 
gevarenzone komen.

Een onbeperkt aantal 
scenario’s kan van te voren 
in een calamiteitendraaiboek 
in CardAccess 4000 worden 
voorgeprogrammeerd.

CardAccess 
parkeerbeheer 
Het beheer van een parkeerterrein 
of garage kan complex zijn; zeker als 
deze wordt gedeeld met meerdere 



biometrie, QR-code of auto-
kenteken; allemaal gekoppeld 
aan één gebruiker. Dit maakt 
beheer van een uitgebreid 
toegangscontrolesysteem veel 
eenvoudiger en overzichtelijker.

Mobile-Access
CardAccess biedt de mogelijkheid, 
nu of in de toekomst, uw telefoon te 
gebruiken om de deur te openen. Op 
korte en/of lange afstand.

deuren die geforceerd zijn of te lang 
open staan direct weergegeven.

CardAccess 4000 aan/ 
afwezig weergave
Realtime kan worden getoond 
wie aan- of afwezig is. Deze 
gebruiksvriendelijke functie is 
handig voor collega’s (telefoniste / 
receptiemedewerker) en essentieel 
bij calamiteiten. Bij een calamiteit 
kan een lijst met aanwezigen 
worden afgedrukt en worden 
gemaild.

Verschillende vormen van 
identificatie, gekoppeld 
aan één persoon.
Bij traditionele 
toegangscontrolesystemen wordt 
aan een gebruiker een kaartnummer 
gekoppeld. Bij CardAccess 4000 
gaat dit verder; toegang kan ook 
worden
verleend met een zender, 

huurders in een kantoorpand. Met 
CardAccess 4000 wordt het simpel; 
het aantal parkeerplaatsen kan vrij 
worden verdeeld per huurder waarbij 
het systeem bijhoudt hoeveel 
plekken er nog vrij zijn per huurder.
Toegang en uitgang d.m.v. kaart, 
sleutelhanger of kenteken; 
bezoekers melden via de 
geïntegreerde intercom en worden 
per huurder ook geteld.
Een parkeergarage kan zo vrij 
worden verdeeld tot 15 huurders 
met meerdere parkeerplaatsen; per 
gebruiker kan ook dag en tijdzone 
worden toegevoegd.

Dynamische 
plattegronden
Met CardAccess kunnen alle deuren 
verdeeld over meerdere locaties 
worden weergegeven in één of 
meerdere plattegronden zodat u 
altijd het overzicht kunt bewaren 
wat waar aan de hand is. Zo worden 

“Een proces verstoren 
omdat aanpassingen 
nodig zijn? Niet nodig 

met CardAccess! ”



Automatisch bijwerken 
gegevens
Als er configuratie instellingen 
worden gewijzigd, tijdzones, 
toegangsgroepen of kaarthouders 
worden gewijzigd zullen deze 
wijzigingen automatisch worden 
doorgevoerd zonder dat een 
download noodzakelijk is.

Lock down functie
Bij een calamiteit of dreiging kunnen 
deuren met 1 druk op de knop 
worden dicht gestuurd.

Escort en buddy functie
Met de Escort functie kunnen 
bezoekers veilig en geregistreerd 
door deuren begeleid worden. Met 
de buddy functie kunnen we ervoor 
zorgen dat personen niet alleen in 
gevaarlijke ruimtes of kluizen naar 
binnen gaan.

First-In en Supervisor 
functie
Met de First-In functie kunnen 
we ervoor zorgen dat de eerste 
kaart die wordt aangeboden de 
deur in een vrije toegang zet. Met 
de Supervisor functie kunnen we 
ervoor zorgen dat men pas naar 
binnen kan als de Supervisor 
aanwezig is.

Zone tellers
Met behulp van tellers in 
CardAccess kunnen we een aantal 
zaken regelen zoals het tellen van 
parkeerplaatsen, zorgen dat er 
zich niet te veel personen in een 
ruimte kunnen bevinden en we 
kunnen de verlichting uitschakelen 
en het alarm aan zetten als er zich 
niemand meer in een ruimte of 
gebouw bevindt.

Multi-Threaded polling 
mechanisme
In CA4000 is de manier van 
communiceren met de panelen 
opnieuw ontworpen. Doordat nu 
zogenaamde ‘Multi-Threaded’ 
technologie wordt toegepast 
kunnen we sneller communiceren 
en efficiënter omgaan met 1 of 
meerdere processoren. Hierdoor zal 
de processorbelasting minimaal zijn.

Multi-Tab navigatie
Doordat CardAccess is uitgebreid 
met een Multi-tab navigatie is de 
gebruiksvriendelijkheid nog verder 
verbeterd.

Auto-configuratie
Met de auto- configuratiefunctie 
worden lezers, in- en uitgangen 
automatisch aangemaakt met 
de juiste instellingen als er een 
deurcontroller wordt toegevoegd.

API
Application Programming Interface 
is verder uitgebreid zodat integraties 
nog makkelijker te realiseren zijn.

Aan- en 
afwezigheidstableau
CardAccess 4000 beschikt over 
een aparte module die standaard 
meegeleverd wordt. Deze kan 
op een willekeurige PC worden 
geïnstalleerd. Via deze module is via 
rode en groene knoppen te zien wie 
er aan- en afwezig is.

Intelligente sluisfunctie
Daar waar nodig is kan een sluis 
schakeling gerealiseerd worden. 
Deze zorgt ervoor dat men niet met 
meer dan een x-aantal personen 
naar binnen kan. Tevens zorgt het 
systeem ervoor dat niet beide 
sluisdeuren tegelijkertijd open gaan.

Anti-Passback in 
meerdere variaties
CardAccess ondersteunt standaard 
APB, tijdgestuurde APB en zone 
APB. De laatste variant kan ervoor 
zorgen dat een volgende zone niet 
kan worden bereikt indien een 
vorige zone niet is gepasseerd.

Rapportage System check 
Met een druk op de knop kunnen 
we zien wat de gezondheid van uw 
toegangscontrole systeem is en 
of er preventief onderhoud moet 
worden uitgevoerd op bijvoorbeeld 
deuren die veel worden gebruikt.

“Het meest 
betrouwbare 

systeem in 
een gebouw!”

“Koppel CardAccess aan 
uw (personeels)database 

en u hoeft niets meer 
dubbel bij te houden!”
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www.aras.be

ARAS Security is een distributeur met 
meerwaarde. Dit houdt in dat wij elektronische 
beveiligingsproducten en -systemen leveren, 
maar daarbij ook uitgebreide ondersteuning 
kunnen bieden. Installatie gebeurt door onze 
deskundige installatiepartners en die kunnen 
bij complexe uitdagingen altijd terugvallen op 
specialistische teams per productgroep. ARAS 
kan zelfs complete projectbegeleiding bieden, 
zodat de opdrachtgever voor elke situatie de 
meest optimale  oplossing geboden kan worden. 

Algemene 
CardAccess 
info nodig? 

www.cardacces.nl

CardAccess referenties
Reeds duizenden systemen zijn geplaatst bij banken, fabrieken, 
transportbedrijven, musea, distributiecentra, overheidsgebouwen, universiteiten, 
zorginstellingen etc. 

Een paar voorbeelden:
Universiteit Tilburg / Dynamo Eindhoven /  Wolter Koops / NKI /  VORM bouw 
(CIAW) / Transportbedrijf Versteijnen Tilburg / Van den Bosch transport / SLO / 
BIT / Volkshuisvesting / Eurotank / Nedtrain

AVG/GDPR ready
CA3000-GDPR is de module van CardAccess die helpt om keurig aan de GDPR wet te voldoen dankzij de 
mogelijkheid om data automatisch te laten verwijderen na een bepaalde termijn. Zo heeft u er geen omkijken naar.

Integratie
CardAccess biedt standaard reeds een groot aantal koppelingen met 
systemen van derden. Enkele voorbeelden hiervan zijn koppelingen met: 
inbraakdetectie, tijdregistratie, sleutelkasten, lockers, cameraobservatie, 
kaartmanagement systemen, bezoekersregistratie systemen, 
parkeermanagement systemen, ID controle systemen, de Rijkspas 
database, personeelsdatabases, active directory, building management 
systemen, security management systemen

10  JAAR
GARANTIE

CardAccess toegangscontrole voldoet aan de hoogste graad van betrouwbaarheid. Dat kunnen wij u 
garanderen. De 10 jaar garantie is alleen van toepassing in combinatie met een SLA-contract. 
Vraag uw installateur of account manger om meer informatie.

Wilt u meer informatie over CardAccess 4000?  Neem vrijblijvend contact met ons op!


