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“De werking”
De klant houdt de drager bij de lezer en er wordt
gecontroleerd of de klant voorkomt in de database.
Het systeem controleert of de persoon wel of geen
toegang mag hebben tot het zwembad. Dit wordt
weergegeven op bijvoorbeeld een beeldscherm of er
kan een toegangspoortje mee worden aangestuurd.
Indien de klant niet voorkomt in de database, danIndien de klant niet voorkomt in de database, dan
wordt hiervan eveneens een melding op het
beeldscherm gegeven en kan een medewerker eventueel 
de drager koppelen aan de klant.

Tijdens het scannen van de drager worden de volgende 
controles uitgevoerd:

Toegang

Gecontroleerd wordt of de klant op dat tijdstip naar Gecontroleerd wordt of de klant op dat tijdstip naar 
binnen mag en of de klant nog actief is.

Controles

Er wordt verder gecontroleerd op:

• is de klant bij met de betalingen
• wanneer is de klant voor het laatst geweest
• is de klant voor het eerst in een nieuwe groep
• is de klant jarig (geweest) sinds de vorige registratie• is de klant jarig (geweest) sinds de vorige registratie

Instellingen

• tonen van klantgegevens van iedere toegangsregistratie
• tonen van klantgegevens van een specifieke klant
• tijdmarges bij aanvang van de les
• tonen of klant bij is met betalingen
• tonen als de klant een aantal dagen niet is geweest
• tonen als de klant voor het eerst in de groep zit• tonen als de klant voor het eerst in de groep zit
• tonen als de klant jarig is (geweest) sinds de vorige 
   registratie

Als de klant de eerste is uit een lesgroep 
die zich present meldt, dan wordt de 
presentie van alle andere klanten die 
tot die lesgroep behoren, inclusief de 
inhalers, op niet aanwezig gezet. Zodra 
andere klanten uit deze groep toegang 
krijgen tot het zwembad dan wordt ook 
hun presentie op aanwezig gezet.hun presentie op aanwezig gezet. Als 
een al aanwezig gemelde klant opnieuw 
de drager bij de lezer houdt, dan wordt 
gesignaleerd dat deze klant al aanwezig 
is gemeld.
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Een klant kan gekoppeld worden aan een barcode- 
of RFID-drager. Een gekoppelde klant kan ook weer 
ontkoppeld worden. Zo kunnen bijvoorbeeld pasjes 
worden toegekend aan een andere klant.
Ontkoppelen kan ook van belang zijn bij verlies, 
beschadiging of als een abonnement verlopen is.

Als een klant een drager bij de lezer houdt dan 
wordt de barcode gelezen. De code wordt opgezocht 
in een database. Als de code niet wordt gevonden, 
moet een medewerker in de Internet Zwemscore 
Module aangeven welke klant bij deze drager hoort. 
Nadat de code is gekoppeld aan de klant, moet de 
klant de drager nogmaals bij de lezer houden. Nu 
zal de klant herkent worden en zal de toegang zal de klant herkent worden en zal de toegang 
geregistreerd worden.

De Internet Zwemscore Module biedt verschillende mogelijkheden om de 
toegangsregistratie en presentie te automatiseren. Er kan gebruik worden
gemaakt van barcode of RFID. Een barcode, bijvoorbeeld streepjes- of 
QR-codes, wordt veelal gebruikt op pasjes (drager) van karton of
kunststof. RFID is een systeem dat werkt kunststof. RFID is een systeem dat werkt via radiogolven. Dragers, met 
daarin een RFID-chip verwerkt, worden in allerlei soorten gemaakt. Dit 
kunnen bijvoorbeeld stickers, creditcard, sleutelhanger en polsbandje 
zijn.

“Toegangscontrole voor uw zwembad”
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De barcodelezer wordt aangesloten aan de
computer. De klant houdt een drager met de 
barcode voor de scanner, waarna deze wordt
gelezen en door wordt gestuurd naar de computer. 
Bij sommige scanners is het mogelijk om de
gegevens in de scanner zelf op te slaan en deze, op gegevens in de scanner zelf op te slaan en deze, op 
een later tijdstip, te synchroniseren met de
computer.

RFID werkt met radiogolven. 
Het is dan ook niet altijd 
nodig de drager (RFID-chip) 
tegen de lezer te houden 
maar slechts in de buurt. De
afstand is afhankelijk van 
de soort lezer.

De drager is veelal een pasje van karton of
kunststof waarop een barcode is aangebracht.
Barcodes zijn er in verschillende soorten. De
Internet Zwemscore Module maakt gebruik van het
barcodetype 39. Het aanmaken van de barcodepasjes 
(barcode inclusief de opdruk van het pasje) kunt u
het beste uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf.het beste uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf.

Op de computer, waarop de RFID-lezer 
is aangesloten, moet een programma 
worden geïnstalleerd dat door Plan Plan 
Internet BV is ontwikkeld.
Dit programma zorgt voor het uitlezen Dit programma zorgt voor het uitlezen 
van de RFID-drager. De code die 
voorkomt in de drager wordt gelezen. 
Het programma stuurt de code
vervolgens naar een webservice van de 
Internet Zwemscore Module. Deze
webservice zorgt er voor dat de
informatie, die o.a. nodig is voor hetinformatie, die o.a. nodig is voor het
verkrijgen van toegang, uit de database 
wordt opgehaald.

Er zijn verschillende scanners te gebruiken voor 
de toegangscontrole. Plan Plan Internet BV helpt 
u graag bij het kiezen van het juiste type.

Een RFID-chip kan zijn verwerkt in
kunststof pasjes, polsbandjes,
sleutelhangers, stickers, etc.

Een RFID-chip kan gelezen 
worden met een reader en soms 
ook worden beschreven met
informatie. Plan Plan Internet BV 
adviseert u graag over welk type 
u het beste kunt gebruiken.

“Koppelen leerling
   aan een drager”

“Initialiseren”

“Barcode” “RFID”

“Drager” “Webservice”

“Scanner”

“Drager”
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