Het Science Park van de toekomst,
met Aperio®-technologie
van ASSA ABLOY

Het Science Park van de toekomst is
uitgerust met Aperio®-technologie

“Als onderdeel van een grote investering in het complex eisen we een toegangscontrolesysteem
dat online en 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar is. Aperio®-technologie sluit
perfect aan bij onze behoeften.”
Dhr. Petr Fořt van technologiepark Písek

Naam: Technologické centrum Písek /
Technologiepark Písek (www.tcpisek.cz)
∙∙ 4 verdiepingen tellend gebouw met een
oppervlak van 7600 vierkante meter
∙∙ Voor huisvesting van zo’n 18 tot 20 bedrijven,
overwegend in de ICT-sector, inclusief een
modern datacentrum
∙∙ 24 uur per dag, 7 dagen in de week
operationeel

Segment: Kantorencomplex
Vestigingsplaats: Zuid-Bohemen, Tsjechië
Partner: ABBAS
Toegangscontrolesysteem:
Dominus Millennium van ABBAS
Aperio®-producten geïnstalleerd:
circa 140 online Aperio® E100 beslagsets
RFID technologie: iCLASS® van HID Global

Uitdaging

Het technologiepark Písek is een w
 etenschapsen technologiecentrum dat in de voormalige
kazerne van Žižkov, in Zuid-Bohemen, Tsjechië,
is gebouwd. Het werd geopend in de herfst van
2013, na een investering in het park van in totaal
450 miljoen CZK (Tsjechische kroon).
Het technologiepark is 24 uur per dag, 7 dagen
in de week, operationeel. Het biedt ruimte aan
meerdere bedrijven in de technologiesector. De
toegangscontrole moet daarom betrouwbaar en

de beveiliging waterdicht zijn. Daarnaast moet
de beveiliging flexibel en snel aan te passen zijn
aan regelmatige wisselingen in de personeelsbezetting op het park. Minder strenge beveiligingsoplossingen, zoals mechanische sleutels, waren
geen optie bij een investering van deze omvang.
Technologiepark Písek zal circa 300 werknemers
huisvesten van een aantal kleine bedrijven, dat
van het park gebruik maakt.

Oplossing

Op het park zijn circa 140 Aperio® E100 beslagsets van ASSA ABLOY gemonteerd. Elk beslag is
draadloos verbonden met het elektronische toegangscontrolesysteem van ABBAS. Werknemers
en ander personeel dat op het technologiepark
Písek werkzaam is, kunnen de deuren openen
via RFID-technologie. In dit geval met pasjes die
compatibel zijn met iCLASS® van HID Global.

Het systeem is gebruiksvriendelijk en draadloos
en kan eenvoudig worden uitgebreid indien de
behoeften van het park in de toekomst zullen
wijzigen. Dankzij Aperio® online oplossingen
kunnen facilitair managers real-time beveiligings- en toegangscontroles uitvoeren en direct
toegangsrechten toekennen of intrekken.
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