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VOORWOORD

IQ-Pass is een jong en resultaatgericht bedrijf waar de klanten centraal
staan. Plezier in het werk en het leveren van innovatieve oplossingen
zorgen voor de goede reputatie van IQ-Pass in de markt.
IQ-Pass is in 2008 opgericht met als doel te voorzien in de toenemende
vraag naar regulering van wet- en regelgeving in combinatie met tijdelijke
toegangscontrole oplossingen ten behoeve van de veiligheid. Een robuust
toegangscontrole systeem was de eerste concrete oplossing die hieruit
voortkwam. Al snel daarna werd het softwarecomponent uitgebreid met
intelligente toepassingen voor de registratie van organisaties en personen.
Ondertussen maakt ook een groot aantal organisaties permanent gebruik
van de IQ-Soft contractor management en toegangscontrole software
voor het beheer en onboarding van externe partijen.
Door de overname van Boels Rental in 2017 is IQ-Pass in staat gesteld
nog sneller te groeien en toe te treden tot nieuwe markten en landen.
De synergie met de activiteiten van Boels Rental biedt vele voordelen
voor onze klant.
Sinds de oprichting is IQ-Pass continue in ontwikkeling. Het uitgebreide
assortiment bestaande uit onder meer Control Gates en Car Gates in
combinatie met onze Contractor Management Software zorgen ervoor
dat we voor ieder project een passende oplossing hebben.
Door toepassing van nieuwe technieken zoals ‘Internet of Things’ en
‘Machine to Machine’ in combinatie met de Cloud software kan IQ-Pass
projecten razendsnel en efficiënt naar wens inrichten en onderhouden.

IQ-PASS, UW PARTNER WANNEER HET AANKOMT
OP TIJDELIJKE EN PERMANENTE OPLOSSINGEN VOOR
TOEGANGSPROCESBEHEER.
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OVER IQ-PASS
IQ-Pass gelooft dat intelligente technologie een
bijdrage levert aan het ondersteunen en versnellen
van processen. Dit met als doel de betrokkenen
en organisaties beter en efficiënter te laten
werken, zodat zij zich volledig kunnen focussen
op de kernactiviteiten.

De schaalbare oplossingen van IQ-Pass bieden
uitkomst. Zo worden bewegingen van bezoekers
en medewerkers efficiënt en in goede banen
geleidt. Ook alle compliancy- en veiligheids
aspecten worden getackeld, met een minimum
aan menselijke interventie.

IQ-PASS STAAT VOOR HET “ONTZORGEN” VAN
ONZE KLANTEN VANUIT EEN PROFESSIONELE
BENADERING

Door data op een gestructureerde manier vast
te leggen en te presenteren, voorziet IQ-Pass
in business intelligence-oplossingen voor
bedrijfsprocessen die traditionele toegangsbeheeroplossingen niet bieden. Uitgebreide
rapportage en registratie van uren van eigen
medewerkers, contractors en subcontractors
bijvoorbeeld. Met behulp van de strategische
management informatie rapportage biedt
IQ-Pass een grote bijdrage aan het inzichtelijk
maken en beheersen van kosten en besparingen.

Toegangsprocesbeheer staat voor veel meer
dan het woord doet vermoeden: het creëert
toegevoegde waarde die doorwerkt tot diep
in de organisatie en daarbuiten. Binnen het
werkgebied van onze klanten - industrie, bouw,
maritime en offshore sector - zijn compliance,
schaalbaarheid, flexibiliteit en efficiency
kritische factoren.
Drie maanden groot scheepsonderhoud door
honderden technici van verschillende contractors
en subcontractors met uiteenlopende nationa
liteiten, verdeeld over meerdere crew changes
per dag? De turnaround van een Industrial site
waarbij het aantal arbeiders ineens verzes
voudigt van 400 naar 2500 mensen? Het zijn
situaties die voor ware infarcten kunnen zorgen
binnen een organisatie.
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IQ-Pass is de autoriteit wanneer het aankomt
op het “ontzorgen” van de klant inclusief risico
minimalisatie door het bieden van tijdelijke,
robuuste en representatieve toegangscontrole
oplossingen in hard- en software ten behoeve
van personen en voertuigen op locaties waar
veiligheid en controle vereisten zijn en de mens
centraal staat.

TOEGANGSCONTROLE
VOERTUIGEN
Wilt u voertuigbewegingen reguleren of ongewenste voertuigen weren van uw terrein?
IQ-Pass heeft voor iedere situatie een oplossing. Van een slagboom tot
een geavanceerde speedgate al dan niet in combinatie met toegangspassen,
intercom of kentekenherkenning.
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CAR GATE
Unieke tijdelijke Car Gate die overal inzetbaar is.
De Car Gate is een volledig metalen constructie op een met beton verzwaarde voet waardoor het
geheel net zo stabiel is als een vaste slagboom. Het plaatsen, aansluiten en in bedrijfstellen kost
slechts een half uur. Door de vele bedieningsopties is de Car Gate voor nagenoeg iedere toepassing
inzetbaar. In de basis is de slagboom te bedienen met een afstandsbediening en met de IQ-Soft
Toegangscontrole software of uw eigen software. Optioneel is het mogelijk de Car Gate uit te rusten
met een GSM-module, lange afstand lezers, kentekenherkenning, (GSM) intercom, muntenautomaat
etc.

SPECIFICATIES
Afmetingen motorunit (LxBxH):

Open- en sluittijd: instelbaar op

230 x 80 x 130 cm

3-5 seconden

Gewicht: 900 kg

Gewicht vangpaal: 300 kg

Materiaal motorunit: 3 mm staal

Voorzien van verzwaarde voet

Materiaal boomarm: aluminium

Binnen 30 minuten operationeel

Voedingspanning: 230 V

Lengte slagboom: tot 6 meter
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SPEED GATE
Voor projecten met hoge beveiligings- en veiligheidseisen.
Opent en sluit 10 x sneller dan een Sliding Gate. De mobiele voertuig-entree Speed Gate is ontwikkeld
voor het plaatsen in de afrastering (bouwhekken van ca. 2 meter hoog). De Speed Gate kan op een
vlakke ondergrond worden geplaatst (met gebruik van op/afritten) of worden ingegraven, waarna het
plaveisel ononderbroken kan worden doorgetrokken. De afmeting en het ontbreken van geleidingen
aan boven- en onderzijde bieden – indien ingegraven en geopend – geen belemmering voor voer
tuigen die zijn toegelaten tot de openbare weg. De vrije doorgang is 5 meter.
Deze innovatieve en onlangs toegevoegde oplossing is nu beschikbaar voor tijdelijke projecten.
Optimale beveiliging is hiermee ook inzetbaar bij onder meer tijdelijke high security projecten,
bouwplaatsen, industrieterreinen, festivalterreinen etc.

OPTIES

SPECIFICATIES

Openen met kaartlezers op een enkele of

Afmetingen (LxBxH):

dubbele bedienzuil

600 x 220 x 250 cm

Bediening met (GSM) intercom

Materiaal: gecoat staal

Bediening met afstandsbediening of drukknop

Capaciteit: open/sluittijd 3 tot 5 seconden

Radar voor automatisch openen of sluiten

Kleur: zwart/oranje

Openen op basis van kentekenherkenning
Verkeerslicht
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SLIDING GATE
Compleet geinstalleerd en direct inzetbaar.
De hoogte (2 meter), de smalle mazen van de Anti Climb staalmat en de puntenkam maakt over
klimmen heel lastig. Standaard heeft de Gate een vrije doorgang van zeven meter en is te bedienen
met een drukknop. Net als bij alle andere IQ-Pass Gates is de Sliding Gate ook uit te breiden met
toegangscontroleopties en intercoms. De Sliding Gate wordt geleverd met een vrachtwagen, op
230 V aangesloten en waterpas gesteld. Bij afronding van het project gaat de Gate direct weer mee
op de vrachtwagen.

SPECIFICATIES

OPTIES

Voedingsspanning: 230 V

Openen met kaartlezers op een enkele en

Afmetingen (BxH): 700 x 200 cm

dubbele bedienzuil

Maaswijdte: 50 x 200 mm (Anti Climb)

Bediening met (GSM) intercom

Gewicht: 808 kg

Bediening met afstandsbediening of

Materiaal: frame is van aluminium en het

drukknop

hekwerk is van staal

Radar op basis van kentekenherkenning

Capaciteit: open/sluittijd 25 sec.

Verkeerslicht

Kleur: staal/aluminium
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OPTIONELE PRODUCTEN
CAR GATE, SPEED GATE EN SLIDING GATE
READERPALEN
Met deze robuuste readerpalen is het mogelijk de IQ-Pass Car Gate uit te breiden met een
toegangscontrole en intercomsysteem. De palen hebben een zware betonnen voet en zijn
verkrijgbaar in twee hoogtes. De lage palen zijn geschikt voor personenauto’s, de dubbele
readerpalen voor vrachtverkeer én personenauto’s.

INTERCOM
Met de IQ-Pass intercomoplossing voegt u een spreek- en luisterverbinding toe aan uw Car, Sliding
of Speed Gates. Hierdoor kan op afstand contact worden gelegd met bezoekers en medewerkers.
Via het basisstation wordt vervolgens toegang verleend.

GSM INTERCOM
De IQ-Pass GSM intercom maakt verbinding met een vast- of mobiel telefoonnummer, nadat de
bezoeker op de bel heeft gedrukt. Via de telefoon wordt toegang verleend. Deze intercom is ideaal
voor onbemande sites of moeilijk te bekabelen locaties.

KENTEKENHERKENNING
Met de IQ-Pass kentekenherkenning krijgen medewerkers en bezoekers automatisch toegang op
basis van hun kenteken.

VERKEERSDREMPEL MET KABELGOTEN
Door deze verkeersdrempels moet het verkeer afremmen en stapvoets rijden. Daarnaast is het
mogelijk om kabels in de drempels weg te werken zodat deze beschermd over de weg liggen.

SLAGBOOMROK
De slagboomarm kan worden voorzien van een slagboomrok zodat het voor ongenode bezoekers
niet mogelijk is om onder de slagboom door te kruipen.

VERKEERSLICHT
Met de toevoeging van een verkeerslicht aan de slagboominstallatie, creëert u een extra veilige
situatie, doordat goed zichtbaar is wanneer er wel of geen toegang mogelijk is.

PINCODELEZER
Personen krijgen dankzij de pincodelezer toegang met een persoonlijke of algemene pincode.
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TOEGANGSCONTROLE
PERSONEN
Veiligheid en aansprakelijkheid zijn belangrijke onderwerpen voor elke organisatie.
Ook gedurende tijdelijke activiteiten. IQ-Pass heeft een omvangrijke vloot van
toegangscontrole voorzieningen voor nagenoeg elke toepassing. Deze mobiele en robuuste
Control Gates zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende markten.
IQ-Pass biedt u de volgende Control Gates:
Control Gate XL, Control Gate 1T, Control Gate XA, Control Gate XS & Control Gate XXS
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CONTROL GATE XL
Met de bekende IQ-Pass Control Gate XL beschikt u naast een robuuste
afscherming van uw bouwplaats of terrein over een complete toegangs
controleoplossing met beveiligingsloge en looppoort.
Door het inzetten van de Control Gate XL kan op een hoogwaardige manier de toegangscontrole en
registratie van personeel en bezoekers van locaties worden gerealiseerd. De Control Gate XL bevat
twee tourniquets die het mogelijk maakt om 1.200 bezoekers per uur toegang te verlenen. Naast
de tourniquets is er ook een loophek aanwezig die toegang kan geven aan personen met o.a. klein
gereedschap. Ook bij calamiteiten geeft het loophek een extra vluchtroute om personen in veiligheid
te brengen.
De geïntegreerde portiersloge met vast bureau is ideaal om toezicht te houden op alle personen
die via de draaihekken naar binnen komen. Tevens wordt hier vaak de pc-configuratie geplaatst
met IQ-Soft voor het aanmaken van persoonsgebonden passen die toegang geven tot de unit. De
Control Gate XL kan voor elke situatie worden ingezet en is uitermate geschikt voor de industrie en
maritieme sector. Als u kiest voor de Control Gate XL kiest u niet alleen voor robuust en betrouwbaar,
maar ook voor snel en efficiënt werken.

SPECIFICATIES
Afmetingen (LxBxH): 600 x 243 x 290 cm

Toegangskaarten: RFID-tags in de vorm

Afmeting portiersloge (LxBxH):

van pasjes of sleutelhangers

243 x 197 x 290 cm

Readers: RFID multi card readers

Gewicht: 2.850 kg

Noodstroomvoorziening: tot één uur na

Materiaal: gegalvaniseerd /gecoat staal

stroomuitval blijven de tourniquets en de

Voedingsspanning: 220 V

reader paslezers functioneren

Tourniquets: heavy duty, motorisch

Overspanningsbeveiliging: het elektrisch

aangedreven

systeem is beveiligd tegen overspanning

Doorloopcapaciteit: 1.200 personen per uur
Capaciteit systeem: 30.000 gebruikers
IQ-Soft Toegangscontrole software
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CONTROL GATE 1T
De Control Gate 1T reguleert toegangscontrole voor maximaal
600 personen per uur en kan met 1 druk op de knop volledig worden
afgesloten.
De 1T bestaat uit een stalen container uitgerust met elektronische roldeur en ‘heavy duty’ elektro
magnetische tourniquet. Door middel van de koppelbuizen is de 1T eenvoudig in het hekwerk te
bevestigen. Middels het Plug & Play systeem is het mogelijk meerdere 1T’s aan elkaar te verbindingen
om het capaciteitsvraagstuk eenvoudig op te schalen.
In combinatie met IQ-Soft functioneert de toegangscontrole nagenoeg automatisch. Als het
arbeidsdossier van een werknemer incompleet is (bijv. door het verlopen van een ID) kan de toegang
automatisch geblokkeerd worden, zodat er nooit onbevoegden op het terrein aanwezig zijn bij
controle van de arbeidsinspectie.

SPECIFICATIES
Afmetingen (LxBxH): 243 X 200 x 290 cm

Toegangskaarten: RFID tags in de vorm

Gewicht: 2.250 kg

van pasjes of sleutelhangers

Materiaal: gegalvaniseerd / gecoat staal

Readers: RFID multi card readers

Voedingsspanning: 230 V

Noodstroomvoorziening: tot één uur na

Tourniquets: heavy duty, motorisch

stroomuitval blijven de tourniquets en de

aangedreven

readers functioneren

Doorloopcapaciteit: 600 personen per uur

Overspanningsbeveiliging: het elektrisch

Capaciteit systeem: 30.000 gebruikers

systeem is beveiligd tegen overspanning

IQ-Soft Toegangscontrole software
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CONTROL GATE XA
De Control Gate XA biedt de laatste innovaties op het gebied van
toegangscontrole en vormt een krachtige barrière die geïntegreerd kan
worden met de aanwezige omheining.
Deze robuuste Controle Gate is uitgerust met één tourniquet, stalen deuren en een loophek die
toegang kan bieden aan personen met klein gereedschap. Net zoals al onze andere Control Gates
is ook deze Control Gate voorzien van koppelbuizen voor de bevestiging van elk willekeuring
hekwerk om de gehele terreinafzetting te realiseren. Hierdoor is deze unit uitermate geschikt voor
binnenstedelijke projecten of voor projecten in de bouw. Deze Controle Gate kan net zoals de andere
units worden voorzien van IQ-Soft maar kan ook als “stand alone” oplossing worden ingezet. Ook deze
units zijn eenvoudig uit te breiden in aantal en kunnen daardoor communiceren met één van onze
anders Control Gates op de locatie.

SPECIFICATIES
Afmetingen (LxBxH): 300 x 243 x 290 cm

Toegangskaarten: RFID tags in de vorm van

Gewicht: 2.250 kg

pasjes of sleutelhangers

Materiaal: gegalvaniseerd / gecoat staal

Readers: RFID multi card readers

Voedingsspanning: 230 V

Noodstroomvoorziening: tot één uur na

Tourniquets: heavy duty, motorisch

stroomuitval blijven de tourniquets en de

aangedreven

readers functioneren

Doorloopcapaciteit: 600 personen per uur

Overspanningsbeveiliging: het elektrisch

Capaciteit systeem: 30.000 gebruikers

systeem is beveiligd tegen overspanning

IQ-Soft Toegangscontrole software
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CONTROL GATE XS
De Control Gate XS is een slimme en efficiente oplossing die zowel
losstaand als geschakeld geplaatst kan worden.
Control Gate XS is compact en robuust wat hem de kleinste Control Gate in ons assortiment maakt,
maar net zo veilig en betrouwbaar. De XS maakt het mogelijk om meer dan 600 personen per uur
toegang te verlenen. De XS is tevens voorzien van koppelbuizen voor het bevestigen van hekwerk.
Door zijn compacte look is hij bijzonder geschikt voor kleinere projecten, smalle doorgangen en is als
extra toegang in te zetten naast onze andere Gates. De XS is mobiel en in korte tijd (ver)plaatsbaar,
zeer praktisch ook tijdens een lopend project waarbij u de toegangspunten op uw locatie moet
verplaatsen.

SPECIFICATIES
Afmetingen (LxBxH): 185 X 180 x 280 cm

Toegangskaarten: RFID tags in de vorm van

Gewicht: 750 kg

pasjes of sleutelhangers

Materiaal: gegalvaniseerd / gecoat staal

Readers: RFID multi card readers

Aandrijving: 230 V / 50HZ met CEE stekker

Noodstroomvoorziening: tot één uur na

Tourniquets: heavy duty, motorisch

stroomuitval blijven de tourniquets en de

aangedreven

readers functioneren

Doorloopcapaciteit: 600 personen per uur

Overspanningsbeveiliging: het elektrisch

Capaciteit systeem: 30.000 gebruikers

systeem is beveiligd tegen overspanning

IQ-Soft Toegangscontrole software
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CONTROL GATE XXS
De Control Gate XXS kan zowel losstaand als geschakeld worden
toegepast. De perfecte oplossing voor een gecontroleerde toegang tot
evenementen en festivals.
De XXS kan geleverd worden in combinatie met de IQ-Soft toegangscontrole software, maar ook
met QR-code scanners. Uiteraard is het ook mogelijk de Control Gates XXS te voorzien van uw eigen
toegangscontrolesystem. Iedere XXS is voorzien van een scheidingshekje en een voetplaat, zodat
deze eenvoudig te verplaatsen is met een pompwagen of heftruck.

SPECIFICATIES
Stroomaansluiting: 230 V met CEE Plug

Kan gekoppeld worden aan de IQ-Soft

Afmetingen uitwendig: 234 x 100 cm

Toegangscontrole software

Aantal tourniquets: 1

Snelle installatie door Plug & Play

Looppoort: ja

Geschikt voor smalle locaties.

Materiaal: gecoat staal

4G Connectie (optioneel)

Capaciteit: 600 personen per uur

Personenteller (optioneel)

Compacte Control Gate
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OPTIONELE PRODUCTEN
CONTROL GATES
STAND ALONE ACCESS CONTROL
Met de “stand alone” toepassing kunt u een Control Gate inzetten zonder toegangscontrole
software. Personen krijgen toegang met vooraf geprogrammeerde passen.

PERSONENTELSYSTEEM
Om inzichtelijk te maken hoeveel personen de Control Gate gepasseerd zijn, kunt u deze
voorzien van een telsysteem. Ook kunnen de Control Gates geblokkeerd worden wanneer
het ingesteld maximumaantal personen gepasseerd is. Een display toont de aantallen, zie
onderstaande een afbeelding hiervan.

PORTIERSLOGE
De volledige huisvesting van uw beveiliging, inclusief trainingsruimtes en andere gewenste
voorzieningen, kan door IQ-Pass worden geleverd.

TOEGANGSLEZERS
Wilt u gebruik maken van uw eigen toegangscontrole systeem? Uw toegangslezers en
controllers kunnen worden aangesloten op de IQ-Pass Control Gate en Car Gate.

EVENT TICKETING EN REGISTRATIE
In samenwerking met Nohisto biedt IQ-Pass een compleet ticketing systeem, inclusief
QR-code scanners op Control Gates, Car Gates etc.

16 | TOEGANGSCONTROLE

TOEGANGSCONTROLE | 17

AAN- EN AFMELDZUIL /
MUSTERPOINT
Niet altijd is een Control Gate gewenst of toepasbaar, maar wilt u wel
een sluitende registratie van aanwezige personen i.v.m. veiligheidsrisico’s en/of
urenregistratie. IQ-Pass heeft diverse typen aan- en afmeldzuilen om
een goede registratie te garanderen of om evacuatie punten te creëren.
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AAN- EN AFMELDZUIL
Eenvoudig controle en analyses uitvoeren op ingevoerde data
uit de uitbegreide database.
De aan- en afmeldzuilen van IQ-Pass zijn in het bijzonder geschikt voor bedrijven die efficiëntie willen
creëren op locatie, maar daar geen fysieke toegangscontrole voor willen gebruiken. Als onderdeel
van het assortiment van de Control Gates, biedt IQ-Pass de zogenaamde “stand alone” producten,
zoals de aan- en afmeldzuil.
Deze systemen zijn uitermate geschikt voor een eenvoudige en adequate aanvulling op uw
tijdelijke projectlocatie. Door het toepassen van deze systemen is het mogelijk om bijvoorbeeld
op kleinschalige projecten, moeilijk toegankelijke of verplaatsbare locaties op flexibele wijze
toegangsregistratie toe te passen. Hierdoor behoudt u de mogelijkheid om, door middel van in- en
uitklokken, overzicht te houden over de aanwezigheid en het verblijf op uw locatie

SPECIFICATIES
Aanwezigheidsregistratie per gebied
Overzicht van calamiteiten
Arbeidstijdenoverschrijding
Eenvoudig schaalbaar en te installeren door
Plug & Play concept
Toegangscontrole zonder fysieke barrière
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MOBIELE AAN- EN
AFMELDBOX
IQ-Pass heeft een ‘Check In Box’ ontwikkeld speciaal geschikt voor
kleinere of kortlopende projecten.
De mobiele aan- en afmeldbox is handzaam, zeer eenvoudig in gebruik voor zowel de beheerder als
de personen die in- en uitchecken. U kunt de box ook inzetten als mobiel evacuatie punt. De box
communiceert via uw netwerkt of met een 4G verbinding met de IQ-Pass Software.

SPECIFICATIES
Aanwezigheidsregistratie per gebied
Overzicht van calamiteiten
Arbeidstijdenoverschrijding
Eenvoudig schaalbaar en te installeren door Plug & Play concept
Toegangscontrole zonder fysieke barrière
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MUSTERPOINT
Met onze Musterpoints weet u precies wie zich waar bevindt op elk
moment van de dag. En in geval van een calamiteit zijn real-time lijsten
uit te draaien.
Via de toegangscontrolesystemen van IQ-Pass worden personen direct geregistreerd als zij het
terrein betreden. Met deze geregistreerde gegevens kan een zogeheten calamiteitenlijst real-time
worden uitgeprint of bekeken worden op verschillende devices (tablet of smartphone). Aanwezigen
melden zich af via de Musterpoints die op veilige locaties op of buiten het terrein zijn geplaatst.
In geval van een calamiteit is eenvoudig aan de hulpdiensten door te geven wie zich in welke zone op
het terrein bevindt.

SPECIFICATIES
Real-time digitale calamiteitenlijst beschikbaar
Effectieve oplossing voor aanwezigheidsregistratie
Eenvoudig op te schalen
Plug & Play installatie –binnen 30 minuten operationeel
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TIJDELIJKE CAMERA
BEVEILIGING
IQ-Pass is ook dé specialist en verhuurpartner voor tijdelijke bewakingsoplossingen.
We bieden specialistisch advies en producten voor het beveiligen en bewaken van elk terrein.
Van geavanceerde bewakingscamera’s tot een draadloos bewakingssysteem.
Onze cameraoplossingen kunnen als videomanagementsysteem worden ingezet voor
uw eigen beveiligers of als bewakingscamera met alarmopvolging door onze meldkamer.
In combinatie met toegangscontrole bieden we zo een totaaloplossing voor de
beveiliging en bewaking van uw site of bouwplaats.
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TIJDELIJKE CAMERA
BEVEILIGING
Met de tijdelijke camera beveiliging oplossingen
van IQ-Pass brengt u de beveiliging naar een hoger
niveau.
Op basis van een analyse wordt samen met u de optimale configuratie
samengesteld bestaande uit één of meerdere camera’s en video
managementsoftware. Vanuit één of meerdere controlelocaties, bijv.
vanuit de IQ-Pass Control Gate XL, kunt u de camerabeelden bekijken en
door toepassing van video content analyse worden direct de juiste
alarmen met bijbehorende acties gestart. Tijdens de momenten dat u
geen beveiliging op locatie heeft, kan IQ-Pass de beveiliging verzorgen
via de gecertificeerde meldkamer.
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IQ-SOFT
TOEGANGSCONTROLE
SOFTWARE
Tijdelijke of permanente controle op toegang en aanwezigheid, een uitgebreide
preregistratie van contractors door uw onderaannemers, de registratie van gewerkte uren
op projecten, het kan probleemloos met het uitgebreide software pakket IQ-Soft.
Deze software beschikt over bijzonder veel functionaliteiten, heeft een modulaire opbouw
en is gebaseerd op een zeer krachtige en veilige cloud-oplossing.
IQ-Soft ondersteunt bij het voldoen aan de wet- en regelgeving
en zorgt voor een enorme efficiencyverbetering bij de registratie van personen.
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CONTRACTOR
MANAGEMENT SOFTWARE
De slimme IQ-Soft Cloud oplossing van IQ-Pass zorgt voor een
doelgerichte registratie en controle op iedere locatie.
IQ-Soft maakt gebruik van een centrale database voor organisaties en personen. Dit heeft voor u als
voordeel dat deze razendsnel aan uw project gekoppeld kan worden maar ook dat de administratieve
lasten voor uw aannemers en hun werknemers tot een minimum worden beperkt.
Afhankelijk van uw behoeften wordt IQ-Soft razendsnel ingericht, zodat u ruim voor de start van uw
project uw aannemers kunt uitnodigen zich te registreren. Doordat personen zich vooraf online
hebben geregistreerd, poortinstructies en examens hebben doorlopen verloopt de aanmelding uiterst
efficiënt wat resulteert in een aanzienlijke vermindering van wachttijden.
IQ-Soft ondersteunt u bij het voldoen aan
wet- en regelgeving, veiligheidseisen
en zorgt bovendien voor een adequate
beveiliging en aanwezigheidsregistratie.
IQ-Soft ondersteunt u bij de registratie
en controle van onder andere:
ID’s
VCA’s en andere certificaten in het
Centraal Diploma Register
GPI
Eigen specifieke kwalificaties
Juiste kwalificaties bij rol/werksoort
Geïntegreerde e-learning voor bijv.
poortinstructies of projectinstructies
incl. examens
Wet Arbeid Vreemdelingen, A1 verklaringen en tewerkstellingsvergunningen
Wet Keten Aansprakelijkheid
Check in at Work (België)
Horizontaal toezicht belastingdienst
Overtreding Arbeidstijdenwet (overschrijding arbeidstijden)
AVG - GDPR
Met IQ-Soft heeft u altijd online toegang tot alle relevante informatie
en houdt u controle over uw projecten en werknemers.

Scan mij en bekijk de video
voor meer informatie:
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24/7 SUPPORT
Wanneer een project is opgeleverd, gaan medewerkers aan de slag met de geinstalleerde
toegangscontrole oplossing. Ondanks een gedegen training en grondige tests van de installaties
kan het altijd voorkomen dat er behoefte blijkt te zijn aan support of technische ondersteuning.
Voor die momenten en vragen heeft IQ-Pass een 24/7 support en technische dienst ingericht.
Alle hoofdgebruikers van IQ-Soft ontvangen standaard support. Ook biedt IQ-Pass de mogelijkheid
om een (tijdelijke) support desk in te richten voor contractors en medewerkers. Hiermee ontzorgt
IQ-Pass u volledig voor wat betreft het contractor management.
Voorafgaand aan het opstartproces wordt de gewenste vorm en mate van support besproken. Na de
opstart van elk project is het echter ook altijd mogelijk om de (technische) ondersteuning naar wens
bij te stellen.
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IQ-PROJECTMANAGEMENT
Het inrichten en beheren van een efficiënte toegangscontrole oplossing vraagt om een gedegen
aanpak. Veiligheid, werkbaarheid en een efficiënte werkwijze zijn noodzakelijk bij elke totaaloplossing,
ongeacht of het gaat om de toegangscontrole tijdens een evenement of om de gecontroleerde
toegang bij een petrochemisch bedrijf. Tijdelijk toegangsbeheer dient de veiligheidsrisico’s tot een
minimum te beperken zonder dat dit ten koste gaat van bereikbaarheid en doorstroom.

EFFICIENTIE EN INZICHTELIJKHEID
Bij elke aanvraag wordt de benodigde en gewenste situatie volledig in kaart gebracht. Er wordt
onder meer gekeken naar het gewenste veiligheidsniveau, mate en wijze van controle en bewaking,
logistieke processen op locatie, veiligheidsnormen, calamiteitenmanagement, crowd management,
omheining, beveiliging en cameratoezicht. Dit is veelomvattend maar alle onderdelen dienen bovenal
onderdeel te zijn van de totaaloplossing.
Pas wanneer alle risico’s en wensen inzichtelijk zijn, kan de juiste oplossing geboden worden.
Het maakt niet uit hoe omvangrijk een aanvraag is, IQ-Pass streeft altijd naar de meest optimale en
efficiente oplossing. Het volledige projectmanagement wordt verzorgd van begin tot eind. Om die
reden krijgt elke klant één aanspreekpunt, de projectmanager, die de klant tijdens het gehele project
begeleidt. IQ-Pass behoudt daardoor altijd de regie vanuit haar expertise om tot het beste resultaat
maar bovenal tot de volste tevredenheid van u als klant te leveren!

GEDEGEN PLAN VAN AANPAK
Projectmanagement heeft bij IQ-Pass, naast het bieden van de beste oplossing, de hoogste prioriteit.
IQ-Pass verbindt daarom altijd een projectmanager aan de klant om tot een gedegen plan van aanpak
op te stellen. In dit plan staat uitvoerig beschreven welke totaaloplossing voor de gevraagde situatie
wordt geadviseerd en hoe de toegangssoftware, IQ-Soft, wordt ingericht. Ook worden de processen
omtrent de contractor registratie toegelicht en staat de volledige project-implementatie beschreven.
Wanneer standaardoplossingen niet blijken te voldoen, wordt maatwerk geleverd.
Door middel van het plan van aanpak wordt een helder beeld geschetst van onder meer de tijdelijke
toegangscontrole. Hierin staat ook benoemd op welke wijze de gebruikers worden getraind en welke
ondersteuning er bij de opstart geboden wordt. Logistieke en facilitaire onderdelen zoals planning,
transport en bekabeling zijn ook onderdeel van het plan van aanpak.
Met deze aanpak creëert IQ-Pass helderheid én bent u als klant tot in detail op de hoogte van de
werkzaamheden en bijbehorende tijdslijn ten aanzien van de dienstverlening. Kwalitatieve software
en betrouwbare toegangscontrole is waar wij voor staan als bedrijf. Door onze gedegen aanpak en
projectbegeleiding, zorgt IQ-Pass voor een professionele oplevering en optimale klanttevredenheid!
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CONTACT
Nederland
E-mail: info@iq-pass.com
Tel: 0346-800 100
Duitsland
E-mail: info@iq-pass.de
Tel: +49 30 549 799 710
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ONZE VESTIGINGEN

Keulschevaart 20
3621 MX Breukelen
Nederland

Ulmenweg 3
14974 Ludwigsfelde
Deutschland

NEDERLAND
DUITSLAND
Langs de Heij 20
6136 KR Sittard
Nederland

Schumannstraße 153
63069 Frankfurt Offenbach
Deutschland

CONTACT | 29

30

31

info@iq-pass.com

Part of: boels.com

www.iq-pass.com
Volg ons via:
@IQ-Pass International B.V.

IQ Pass

