
MOOV  
Multi-Tenant
Eenvoudig beheer van  
gedeelde parkeer capaciteit



Tevreden huurders en eenvoudig beheer 
van gedeelde parkeercapaciteit
Kantoorgebouwen worden tegenwoordig steeds vaker 
gedeeld door verschillende bedrijven. Naast de opdeling 
van het pand zelf, worden er vaak ook andere faciliteiten 
gedeeld, zoals parkeerfaciliteiten. Hoewel zulke multi-
tenant locaties veel voordelen met zich meebrengen,  
kan het niet naleven van gemaakte afspraken ook leiden 
tot frustratie en discussies. Bijvoorbeeld wanneer 
werknemers en bezoekers van het ene bedrijf steevast 
parkeren op plekken die door een ander bedrijf worden 
gehuurd. Bovendien kan het beheren van toegangsrechten 
een flinke administratieve klus worden voor jou als 
gebouwbeheerder.

Wat als er een systeem zou zijn dat automatische toegang 
verleent aan voertuigen op basis van de afgesproken 
capaciteit per huurder?

Hoe het werkt

Ontdek MOOV Multi-Tenant
MOOV Multi-Tenant is een gebruiksvriendelijke en 
effectieve oplossing die gebouwbeheerders helpt bij het 
regisseren van selectieve toegang van voertuigen tot 
gedeelde parkeerterreinen. De MOOV software stelt hen 
in staat om zeer eenvoudig afspraken over de 
parkeercapaciteit per huurder vast te leggen en de MOOV 
hardware zorgt voor de aansturing van de aangesloten 
slagbomen. Het platform is specifiek ontworpen voor 
gebruik in multi-tenant omgevingen waardoor over alle 
praktische processen is nagedacht.



Waarom beheerders van gedeelde  
parkeerterreinen kiezen voor MOOV Multi-Tenant
Een passende identificatiemethode voor ieder 
voertuigtype
De MOOV oplossing is compatible met vrijwel iedere vorm 
van identificatietechnologie en deze kunnen op hetzelfde 
terrein gecombineerd worden. Zo kan er bijvoorbeeld 
gekozen worden voor kentekenherkenning of een pasje 
voor het toelaten van werknemers, een QR code voor 
bezoekers en speciale 112-transponders voor 
gegarandeerde toegang van nood- en hulpdiensten.

Huurders kunnen hun eigen toegangsrechten 
beheren
Als beheerder wil je de regie voeren over de verdeling van 
de beschikbare capaciteit, maar zit je er misschien niet 
op te wachten om ook de toegangsrechten voor iedere 
huurder te moeten bijhouden. Daarom maakt de MOOV 
software het eenvoudig om huurders hun eigen 
toegangsrechten te laten beheren, zonder dat ze daarbij 
in aanraking komen met gegevens van andere huurders of 
beheerdersfunctionaliteiten. Dit geeft de huurders een 
bepaalde mate van controle en kan jou als beheerder veel 
waardevolle tijd schelen.

Inzicht in de bezettingsgraad en handmatige 
bediening voor de receptie
De MOOV software biedt een real-time overzicht van de 
bezette en nog beschikbare parkeerplaatsen per huurder. 
Daarnaast kan de centrale receptie of frontoffice van een 
huurder vanuit het overzicht handmatig en op afstand 
toegang verlenen aan voertuigen die niet vooraf waren 
aangemeld. Dit is een handige functionaliteit voor gebruik 
in combinatie met een Intercom systeem.

Integratie van een display voor het weergeven 
van de beschikbaarheid bij de toegang
Een fysieke display bij de slagboom die het aantal 
beschikbare parkeerplaatsen per huurder aangeeft is een 
goede manier om bestuurders te tonen waarom zij wel of 
niet worden toegelaten tot het parkeerterrein.

De MOOV oplossing is compatible 
met vrijwel iedere vorm van 
identificatietechnologie en deze 
kunnen op hetzelfde terrein 
gecombineerd worden



MOOV is een oplossing van Nedap
High-tech bedrijf Nedap NV creërt hoogwaardige, innovatieve hardware en software 
producten die mensen in staat stelt succesvoller te zijn en meer betekenis aan hun 
werk te geven. Dit doen wij met ruim 750 medewerkers en op wereldwijde schaal. 
Nedap is opgericht in 1929 en is beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam sinds 
1947. Het hoofdkantoor bevindt zich in Groenlo, Nederland. 

Simpel toch? Dat vinden ze  
op ruim 300 andere locaties ook.

Kijk voor meer informatie op  
moovmultitenant.com/nl  

Parallelweg 2
7141 DC - Groenlo
The Netherlands
+31 544 471 111
identification@nedap.com


