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De cloud-based MOOV-Software beheert de MOOV VMC (Lite) 
voor de toegang van voertuigen. Deze is op elk moment en op 
elke locatie beschikbaar voor daartoe bevoegde personen. De 
gebruiksvriendelijke grafische interface maakt het eenvoudig 
om vrijstellingen aan te kondigen, tijdschema’s te maken en 
toegangsrechten te beheren. 

Speciale modules voor toegangscontrole 
De MOOV-Software bestaat uit specifieke modules die 
geavanceerde mogelijkheden bieden voor diverse 
voertuigtoegangscontroletoepassingen: 

MOOV-Basis software; gehoste software voor voertuig 
toegangscontrole om toegangsrechten, gegevens en  
statusinformatie te beheren, uitgebreid logboek inbegrepen. 
Deze module kan ook worden gebruikt om 
reserveringssystemen uit te breiden met slagbomen voor 
fysieke toegangscontrole. Optionele uitbreidingen 
zijn beschikbaar. 

Multi-tenant parkeermodule; speciaal gebouwde module voor 
toegangscontrolebeheer van voertuigen voor 
kantoorgebouwen, bedrijfsterreinen en gedeelde 
parkeerterreinen. De capaciteit die aan specifieke huurders 
wordt toegewezen, kan zo worden bepaald en bewaakt. 
Wanneer de capaciteit volledig is benut, wordt de toegang 
geweigerd. Met de beheersfunctionaliteit kan het aantal 
huurders worden beheerd, maar ook de registratie van 
huurders, het tellen van groepen, het beheer van 
bezoekerstemplates. Beschikt over een geavanceerde 
zoekfunctie.

Stadstoegang module*; specifieke module voor 
toegangscontrole van voertuigen in steden. Bevat de 
mogelijkheid om toegangsrechten en vrijstellingen, gegevens, 
grafische statusinformatie en uitgebreide event logboeken te 
bekijken en te beheren. Automatische synchronisatie met 
MOOV-controllers is mogelijk zodat die standalone kunnen 
werken wanneer ze offline zijn.

Bedieningspaneel 
Het bedieningspaneel biedt de mogelijkheid voor 
beveiligingspersoneel en receptiemedewerkers om een 
standaard dagelijkse controle uit te voeren van een 
voertuigingang. Met behulp van eenvoudige pictogrammen 
worden gebruikers geïnformeerd over de status van het gehele 
systeem. Het bedieningspaneel kan worden uitgebreid met 
camerabeelden voor een volledig en gebruiksvriendelijk 
overzicht van de voertuigingangen. 

Interface voor externe partijen 
De interface voor externe partijen biedt de mogelijkheid van een 
naadloze integratie van het MOOV-platform in bestaande 
applicaties. Het uitwisselen van toegangsgegevens en -rechten 
is een van de mogelijkheden van deze interface. 

Onderhoud 
De gedetailleerde logboeken van het MOOV-platform maken 
inspectie van de ingang op afstand mogelijk. Het optionele 
serviceportaal biedt een gedetailleerd real-time overzicht van de 
status van de aangesloten VMC's. Vooraf ingestelde acties 
kunnen worden uitgevoerd met behulp van soft-keys. 

Software functies 
De MOOV-Software bevat geavanceerde functies, zoals: 
• Onbeperkt aantal vrijstellingen, autorisaties, personen, 

huurders en werkings- en evenementenschema's 

• Specifiek op door de eindgebruiker vereiste informatie 
afgestemde velden

• Instellen en vaststellen van gebruikersrechten binnen 
de MOOV-applicatie

• Gedetailleerde vastlegging van alle transacties bij een 
voertuigingang 

• SOAP-interface voor integratie met bewakingscamera’s 
van externe partijen 

*module uitsluitend beschikbaar voor gecertificeerde 
partners. Neem contact op met uw Nedap vertegenwoordiger 
voor meer informatie. 

MOOV-Software 
cloud software voor voertuig 
toegangscontrole 

Hoofdkenmerken: 
maakt vooraf reserveren, parkeren met meerdere huurders 
en meerdere (stads)toegangstoepassingen mogelijk 

grafisch bedieningspaneel voor toezicht en beheer van 
voertuigtoegangspunten 

afgeschermde cloud-omgeving 

eenvoudige, simpele en intuitïeve web-based 
gebruikersinterface 
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Technische informatie MOOV-Software 

Onderdeelnummer 

8025746 MOOV Basis softwarelicentie 

8025754 MOOV Softwarelicentie voor meerdere huurders 

8025762 MOOV Stadstoegang software Licentie 

8025789 MOOV Bewakingscamera Licentie 

8025797 MOOV Licentie voor integratie met externe partijen 

8025819 MOOV Licentie voor Alenco-bord integratie  

8025827 MOOV Huurdersgroep Licentie 

8025835 MOOV Extra gebruikerslicentie 

8025843 MOOV Service Portal Controller Licentie 

Compatibele regelaars 
9892966 MOOV VMC 

9893300 MOOV VMC Lite 

Installatie en configuratie Installatie en configuratie via de MOOV web interface 

Ondersteunde browsers Huidige en vorige grote releases van Chrome, Firefox en Safari 

Document versienummer 2.1 
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