CASE

SyddanskUniversitet
anvender BUANCOs adgangskontrolsystem, fordi
softwareingeniører tilpasser systemet efter behov
Syddansk Universitet (SDU) startede op med BUANCOs adgangskontrol (ADK) i
1999. Fra implementeringen hos SDU og til nu er der sket en enorm udvikling af
BUANCOs ADK-system.
Fra BUANCOs side er vi utrolig glade for samarbejdet med SDU, da det er en professionel og vigtig sparringspartner omkring input og videreudviklingen af vores ADKsystem. SDU’s forskelligartede behov har gjort, at der helt naturligt har været en
løbende udvikling og tilpasning af ADK-systemet, og flere af disse nye funktionaliteter
i systemet har mange af vores andre kunder også fået glæde af. Eksempler på tilføjelser til ADK kan være:
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• direkte integration til STADS (Studieadministrativt System),
hvor alle studerendes data vedligeholdes fra.
• Årligt oprettes automatisk ca. 6.000 nye studerende, som alle
får udstedt et studie- og adgangskort via BUANCO-løsningen
• Endvidere benyttes kortet til forbrugsafregning for kopi/print

BUANCO leverer komplette
integrerede driftssystemer til bl.a.
virksomheder, hospitaler og uddannelsesinstitutioner med fokus

Carsten Hansen, som er BUANCO-ansvarlig hos SDU udtaler: ”En af grundene til at

på kantinebetaling, adgangs-

SDU valgte et BUANCO ADK-system, var netop muligheden for den fleksibilitet, der

kontrol og tidsregistrering.

er både i systemet men også hos BUANCO som leverandør. Vi fik i samme løsning et
integreret flekssystem, som benyttes af de ansatte. Vi har også integration til vores kantinebetalingsløsning, elevatorstyring og adgang via dørtelefon, så det er utroligt, hvad
det system kan. BUANCO har selv udviklet ADK-systemet og har deres egne softwareingeniører siddende in house, dermed har de nemt ved både at tilpasse og rette i
eksisterende løsninger og endda videreudvikle nye løsninger til systemet, som passer
til netop vores behov. Samtidig er BUANCO flyttet til nye lokaler i Odense, hvilket gør
samarbejdet endnu nemmere, da vi nemt og hurtigt kan mødes indenfor fem minutter”.
SDU har i dag et BUANCO ADK-system med 500 online døre fordelt på otte lokationer
og mere end 30.000 daglige brugere. Og systemet bliver stadig udvidet…
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