Prijslijst 2022
Prijzen overzicht Paxton Net2 applicaties
Hier onder vindt u een lijst met all INTOACCESS applicaties en de verkoopprijzen.
Als u vragen heeft, behoefte aan ondersteuning of suggesties voor uitbreidingen, neem dan contact met ons op.
Product

Type

Omschrijving

Uurtarief
Net2ADSyncServer

Prijs excl btw

Uurtarief voor ontwikkeling en support
Basic
Professional
Ultimate

Net2AFASSyncServer

Basic

Net2AzureSyncServer

Professional
Ultimate

€ 93

Sync Net2 met Active Directory, tot en met 25 deuren en 100 gebruikers

€ 650

Als basic, maar met ongelimiteerde deuren en gebruikers

€ 1325

Als professional, plus geavanceerde autorisaties

€ 4800

Sync Net2 met AFAS (ERP)

€ 1325

Sync Net2 met Azure (Graph), met ongelimiteerde deuren en gebruikers

€ 1500

Als professional, plus geavanceerde autorisaties

€ 3500
€ 1800

Net2BookingServer

Basic

Integreer een online boeking-systeem (Skedda) met Net2

Net2CalSyncServer

Basic

Kalender gedefinieerde wijzigingen van autorisaties

€ 425

Net2CountedAccess

Basic

Limiteer toegang door te tellen

€ 425

Net2ExpoServer

Basic

Geef tijdelijke QR toegangscodes uit, afgedrukt op een bon printer

€ 750

Net2JsonRestServer

Basic

Rest API voor Net2, inclusief support voor ‘static’ bestanden

€ 1125

Net2MultiSyncServer

Basic

Sync meerdere Net2 servers vanuit 1 centrale instantie

€ 1000

Net2SysLog

Basic

Routeer Net2 event logs naar een syslog daemon

€ 600

Net2WebServer

Basic

Web GUI voor Net2 functies

€ 850

Paxton Aanwezigheid

Basic

Windows desktop aanwezigheid applicatie

Paxton Aanwezigheid Web

Lite
Professional
Ultimate

Parking R2

Basic
Professional
Ultimate

Via Paxton

Web aanwezigheid applicatie

Gratis

Als lite, maar met vele extra features

€ 750

Als professional, plus ACU alarm integratie en bezoeker ondersteuning

€ 1175

Tellende parkeeroplossing met een web interface

Neem contact op

Als basic, maar met parkeer details, rapportage en recente gebeurtenissen venster

Neem contact op

Als professional, maar met gebruikersbeheer per afdeling/bedrijf

Neem contact op

- Een licentievergoeding is een eenmalig bedrag (geen periodieke kosten) -

Zie de volgende pagina, voor informatie over hoe te bestellen.
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–

Hoe te bestellen
Probeer onze software gerust eerst, voordat u iets bestelt. De ongeregistreerde software is volledig functioneel
gedurende de test periode.
Wanneer u besluit te bestellen, dan zijn de volgende stappen noodzakelijk:
•

Stuur een e-mail naar info@intoaccess.com, met daarin vermeld:
◦ De product licentie(s) die u wilt kopen, inclusief de licentie type(s) (zoals basic, professional of ultimate)
indien van toepassing.
◦ Uw bedrijfsnaam & adres en voor bedrijven binnen de EU het BTW nummer.
◦ Enig ordernummer of andere referentie welke u graag op de factuur vermeld wilt hebben.
◦ Of u wenst te betalen middels een bankoverschrijving (voorkeur) of credit kaart.

•

Maak een systeem identificatie-bestand aan op het doelsysteem (of systemen). Deze procedure staat in
detail beschreven in het applicatie licentie hoofdstuk van elke producthandleiding.

•

Nadat de betaling heeft plaatsgevonden, sturen wij u de licentie code(s) toe.

Noot: indien u meer dan één licentie wilt bestellen, zijn er kortingen van toepassing. Het kortingspercentage
is echter afhankelijk van een aantal factoren, dus laat ons maar weten welke licenties u nodig heeft, dan sturen
we u een offerte toe.

Contactgegevens
INTOACCESS B.V.
A. Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem
+31(0)23 7505 138
info@intoaccess.com
www.intoaccess.com
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