
          
 

Cogard 3000+ 
& Cosoft2.1 Software 
voor Windows 10 
 

  
Cogard 3000+ leespen met button 

 

  
Controle ronden aanmaken met toekennen Overzichtelijk controleplaatsen beheer. 

van onbeperkt aantal lokatie controle buttons 
 

  
Rapportage naar PDF     Beheer van controle button benamingen 

 

 

Rapportage van controleronden, klantrapport, surveillanten, ronde en fout rapport. 
 

 

 

 

Importeur: Solid Business Systems, Postbus 1392, 1300 BJ Almere. T 036-5342180 / F 036-5335948 

Enkele kenmerken: 
 

 Klant gegevens 

 Kontrolepunten en benamingen 

 Events & surveillanten 

 Klant/Ronde/Surveillant/Fout rapport 

 Export naar PDF formaat 



 

=COGARD 3000+ & Cosoft2.1 Software= 

(proximity uitvoering) 

 

  Cogard 3000+ (leespen) (afm. 140mm x30mm) 

  * heeft een sterke en duurzame behuizing 

  * is eenvoudig in gebruik en niet te manipuleren 

  * is lithium (foto) batterij gevoed (vervangbaar) 

  * contactloos lezen tot op 4cm van RFID controle chiptags 

  * geschikt voor buiten ronden (rubber gecoat) 
 

  Comcharger (uitleesstation) 

  * uitlezen van de Cogard 3000+ leespen 

  * communicatie met software via USB poort 
 

  Kontrolepunten controle buttons 
  * robuuste behuizing in 3cm diameter uitvoering (proximity chip) 

  * achter deur of glaswand toepasbaar, overschilderbaar 

  * zijn eenvoudig te monteren, zowel binnen als buiten 

  * zijn voorzien van nummer 
 

  Rapportagesoftware 
  * Windows 10 
 

  o.a. - Objecten met klantengegevens 

   - Kontrolepunten benamingen 

   - Events en surveillanten 

   - Rapportage van gelopen ronden, klanten, surveillanten en fouten 

   - Rapportage in PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omschrijving:         Prijzen 

 Cosoft software, MSSQL2014* of hoger Win10 tot 99 controlebuttons €    800,00 

 Cosoft software, MSSQL 2014* of hoger Win10 tot 149 controlebuttons €  1000,00 
 

 Cogard 3000+ leespen, uitleesstation en USB kabel, complete set  €    899,00 

 Extra Cogard 3000+ leespen, per stuk     €    600,00 
 

 Proximity kontrolepunten, 30mm diam. genummerd, zwart, per stuk €        4,00 

 Idem, per 50 stuks        €    175,00 

 Sleutelhangerbadge voor surveillant & constatering à € 9,00 per 10 stuks €      90,00 
 

 Installatie software & instructie (geen montage van de buttons)       Gratis 

 Tevens installatie van een lokale SQL gegevensbestand 
 

 Holster draagtas leder        €     27,00 
 

 
 

 

Solid Business Systems, Postbus 1392, 1300 BJ Almere. T 036-5342180 / F 036-5335948 
info@benzing.nl / www.benzing.nl 


