Bezoekers van zwembaden willen drempelloos genieten: van de toegang via de kleedkamers tot de baden en
eventueel van de overige faciliteiten zoals bar, sauna,
solarium en dergelijke. Ze willen ongehinderd gebruik
maken van de accommodatie. RelaXS van Nedap is
daarom dè oplossing voor zowel gasten als beheerder.
In dit systeem vormt een identificatiechip, in een polsband of pasje, de toegangssleutel ën betaalpas ineen.
Deze veilige identificatiechip opent ook deuren voor de
beheerders van de verschillende accommodaties, want
RelaXS identificeert, autoriseert en administreert automatisch alle handelingen van de bezoekers.

niet te zien welke kastjes in gebruik zijn.
Dat is mooier, voorkomt builen en blauwe plekken en werkt preventief
bij inbraak en vandalisme. Afgebroken of verloren sleutels, kapotte sloten en vergelijkbare onderhoudskosten
behoren
met
LoXS rot het verleden. "Zwembad Malkander in Apeldoorn beschikt inmiddels onderrneer over deze lockers," aldus Peter
Goedhart, "èn rot tevredenheid", zo voegt
hij er aan roe.

RelaXS, het gastvrije
beheerconcept van Nedap
eter Goedhart, account-manager
bij Nedap praat met plezier en trots over 'zijn'
product. "Met RelaXS zijn de gasten tevreen. Ze kunnen
overal komen zonder
wachttijden, zonder contant geld, dus zonder van alles en nog wat te moeten meesjouwen. Een armbandje
met daarin een
chip is het enige dat de klant nodig heeft
om RelaXS volledig te benutten. Voor de
accommodatie
betekent RelaXS optimale bezetting, lagere exploitatiekosten
en
hogere omzetten."
Volgens Goedhart is het systeem buitengewoon gebruikersvriendelijk.
De code
die vastgelegd is op de identificatiechip
wordt bij de verschillende locaties op af-
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loXS voor lockers
RelaXS heeft faciliteiten voor onder meer
kassa, klanrenregisrrarie,
toegangscontrole, managementinformatie,
incasso, planning en reservering. De LoXS-module regelt en bewaakt
het gebruik
van de
lockers. Die kunnen zonder gebruik van
sleutel of borg geopend worden. De 'sleutel' is de persoonlijke
identificatiechip.
Deze identificeert de bezoeker en autoriseert de toegang tot een tevoren toegewezen kast. Voordeel voor de gast is hier
dat hij niets te maken heeft met munten
of pincodes en dat hij onbeperkt roegang
heeft tot zijn eigendommen. In dit lockersysteem zijn alle kasten gesloten en er is

Peter Goedhart
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stand gelezen. Volgens hem is dat niet alleen veiliger en minder storingsgevoelig,
maar werkt het ook sneller en klantvriendelijker.
"De software, die speciaal voor de recreatiesector geschreven is, is eveneens snel
en toegankelijk.
Het besturingsprogramma, met handige
sneltoetsen
op het
scherm, wijst de weg en beperkt het aantal handelingen
tot een absoluut minimum. Het is allemaal heel eenvoudig, maar
we leren onze gebruikers omgaan met het
systeem en vanzelfsprekend
is er een
helpdesk waar iedereen met zijn vragen
terecht kan."
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Gebruiksvriendelijk
en millenniumproof
Het werkt allemaal snel en eenvoudig
waardoor hinderlijke
rijen van wachtenden rot het verleden behoren. "Een ander
voordeel van RelaXS is het betaalgemak:
alle betaalvormen zijn mogelijk. Het maakt
niet uit of er contant betaald wordt, gepind wordt of dat er in vreemde valuta
afgerekend
moet worden. De gegevens
van de gasten, bijvoorbeeld wanneer het
gaat om een nieuwe abonnementhouder,
zijn eenvoudig
in te voeren en op een
scherm kan de klant meekijken of de gegevens inderdaad juist zijn."

name om brandmelders,
camerabewaking
en inbraakbeveiliging.
Op een scherm op
een centrale plek binnen het pand kan
precies bekeken worden wat er gaande
is en waar. Hulpverleners als politie, brandweer en ambulance kunnen onmiddellijk
gewaarschuwd
worden, hetgeen kostbare tijd oplevert en wellicht mensenlevens
kan sparen.

Wat momenteel erg actueel is, is het naderende einde van dit millennium.
De
vraag die veel mensen bezighoudt, is die
betreffende
de gebeurtenissen
met cornpmers en chips wanneer straks de nieuwe datum 01-01-00 aanbreekt. Voor RelaXS-gebruikers is dat geen probleem: alles is millenniumproof
en er is dus niets
om bezorgd over te zijn. Als de klok het
nieuwe millennium inluidt, werkt RelaXS
gewoon door.

Verdrinking

Ook te gebruiken bij zwemles
Eenmaal operationeel heeft RelaXS tal van
mogelijkheden.
Zo kan bijvoorbeeld bijgehouden
worden hoe ver een bepaald
kind is met de vaardigheden
die vereist
zijn voor het zwem-ABC, het diploma of
een certificaat. "Dat is niet alleen makkelijk voor de zwemonderwijzers
die misschien elkaars les eens overnemen,
maar
ook om ouders in te lichten over de prestaties van hun kind. Of om uit te leggen
waarom Pietje nog geen examen mag
doen en Marietje wel", zo legt Goedhart
uit. "Aan de hand van dit systeem kunnen
we dan bijvoorbeeld aan de ouders laten
zien dat Marietje alle lessen gevolgd heeft,
terwijl Pietje drie lessen heeft moeten verzuimen wegens oorpijn en bezoek aan
oma. Op die manier kun je nutteloze discussies uit de weg gaan, hetgeen het voor
alle partijen toch ook weer een stuk leuker maakt: het wordt verklaarbaar en daarmee weer een stuk makkelijker te accepteren."

Vandalisme uitgesloten
De RelaXS toegangsmodule
is geschikt
voor iedere toegangsvorm,
zoals tourniquet, deur of fast lane, en bewaakt niet
alleen de entree van de accommodatie
en
parkeerplaats,
maar ook de toegang rot
kantoor en technische ruimtes. Deze contactloze identificatie
is prettiger voor de
bezoeker en werkt daarnaast
veilig en
fomloos voor de beheerder. Vandalisme,
beschadiging
van kaarten en dergelijke
komen in dit systeem niet voor.
Voor de gebruiker is het plezierig dat hij
te allen tijde via een display informatie
kan krijgen over tegoed, tijden, toegewezen gebruiksmogelijkheden
en dergelijke.
Binnen de aangegeven parameters
heeft
de gast volledige vrijheid van bewegen.
De beheerder kan die vrijheid echter beperken, bijvoorbeeld
door het instellen
van tijdzones.
Wanneer
iemand zijn polsband
(kaart,
sleutel) verliest, is het mogelijk die onmiddellijk te blokkeren, waarbij het tegoed is
verzekerd. "Wat ook een aangename bijkomstigheid is", merkt Peter Goedhart op,
"is dat stroomuitval niet van invloed is op
het functioneren van RelaXS. Dat betekent

dat de kluisjes gewoon
dat de tOegangscontrole

open kunnen en
blijft functione-

ren."

RelaXS is verder gebruikszeker en veilig.
Er is geen geld in de accommodatie,
er
zijn geen sroringsgevoelige
muntslikkers
maar compacte, robuuste en contactloze
inleesstations. De identificatiechip
is vanzelfsprekend ook goed beveiligd. De gebruikerscode wordt op afstand ingelezen,
hetgeen storingen en misbruik voorkomt.
Mocht er een identificatiechip
verloren
raken, dan zijn alle gegevens centraal opgeslagen en eenvoudig over te zetten.

Snoepgoed ook via dit concept
Binnen dit concept van RelaXS is het
mogelijk om individuele gasten en groepen speciale arrangementen
of kortingen
aan te bieden. Het stelt ouders in de gelegenheid hun kinderen een vooraf vastgesteld bedrag aan snoepgeld te geven en
beheerders kunnen verenigingen aan zich
binden met aantrekkelijke
gebruikersbonussen. De mogelijkheden
om in te spelen op de wensen van de gebruikers zijn
nagenoeg onbeperkt.
Het spreekt voor zich dat RelaXS ook een
horeca-module
heeft. Die registreert het
verbruik van de bezoeker, administreert
de omzet en beheert de voorraden. Omdat de verkopen direct worden afgeboekt
van de voorraden, kan het systeem bestellijsten klaarmaken maar ook zelf de leveranciers
benaderen,
hetgeen
dan geschiedt via een online-verbinding.

Uitbreidingsmogelijkheden
nagenoeg eindeloos
Wie eenmaal tOt de aanschaf van een of
meerdere RelaXS-modules
is overgegaan,
kan nagenoeg eindeloos uitbreiden. Zo is
er het 'gebouwbeheer',
nu nog voornamelijk toegespitst op banken en vliegvelden,
maar in de toekomst zeker ook weggelegd voor zwembaden en andere SpOrt
accommodaties.
Het gaat hierbij met

detectie systeem

Een andere poot van Nedap Recreatie is
het 'verdrinking
detectie systeem': camera's onder water die een signaal afgeven
wanneer ze iets of iemand signaleren die
langer dan een aantal seconden niet bewogen heeft. De toezichthouders
in de
zwembaden dragen een soort semafoons
van het formaat van een autosleutel, die
aan de hand van coördinaten
exact aangeven op welke plaats onder water er iets
mis zou kunnen zijn. Op deze manier kunnen jaarlijks vele levens gered worden en
behoort de tijd waarin het mogelijk was
dat iemand pas na uren, reeds gestorven,
gevonden werd tot het verleden.
Dit systeem, afkomstig uit Frankrijk, wordt
binnenkort
op een spectaculaire
manier
geplaatst
in zwembad
Malkander
te
Apeldoorn. In Frankrijk is het gebruikelijk dat een paar keer per jaar het water
uit de baden verwijderd wordt. Dat is dan
een uitgelezen moment om nieuwe voorzieningen te treffen. Volgens Peter Goedhart laten ze in ons land de baden liever
niet leeglopen in verband met de extra
exploitatiekosten
en inkomstenderving.
En dus ontstond er een probleem bij het
plaatsen van het beveiligingsysteem in het
Apeldoornse
zwembad. Nedap is echter
gestuit op een bedrijf dat gespecialiseerd
is in onderwaterboringen
en het is dat
bedrijf dat zal assisteren bij het plaatsen
van het verdrinking detectie systeem. Een
primeur waar we in een volgende Waterspiegel graag op terug komen.

Gezichtsbiometrie
Dat de ontwikkelingen
elkaar razendsnel
opvolgen, ontgaat niemand. Maar hoe snel
dat allemaal gaat, zal toch menigeen verbazen. Zo heeft fitnesscentrum
De Geus
in Broek op Langedijk inmiddels gezichtsbiometrie in huis. De bezoeker komt binnen, werpt een blik in de spiegel bij de
ingang en wordt herkend! Op deze manier heb je een persoonsgebonden
registratie die alleen entree verschaft aan hen
die rechtmatig
toegang hebben. Volgens
Peter Goedharr is dit nog maar het begin:
hij voorziet spectaculaire
zaken ....
Lees daarom ook het volgende artikel van
edap in De Waterspiegel.
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