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Organisatie 
 

 16.000 studenten 
 1350 medewerkers 
 4 gebouwen 
 Campus bedient 95 % van de 

studenten 
 Campus heeft 11 gebouwen, 2 

parkeergarages en 1 parkeerterrein  
 Oppervlakte Campus 120.000 m2 
 Onderwijs is verdeeld in 3 Sectoren 
 Ondersteunende diensten vallen 

onder Bedrijfsvoering 
 

 



Intro complete inschrijving in 
OmniCMS 



Reden multifunctionele card 

 Ontstaan Campus 
 Meerdere functionaliteiten onderbrengen 

in 1 systeem 
 Uitbreidingsmogelijkheden 
 Identificatiemiddel 
 Kosten 



Soorten passen 

 Parkeerpassen 
 Gastenpassen 
 Sporterspassen 
 DC passen 
 T&A passen 
 Cursistenpassen 
 Medewerkerspassen 
 Studentenpassen 



Functiescheiding 

 Het maken van de passen en het maken 
van de foto’s ligt bij de afd. I&A 

 Toegangsrechten toekennen ligt bij de afd. 
BV&S 

 De Algemene Voorwaarden Deltionkaart 
staan op internet, 
www.deltion.nl/deltionkaart 



Functionaliteiten 

1. Toegangsverlening 
2. Koffieautomaten 
3. Betaald printen / kopiëren 
4. Presentie registratie 
5. Lockerhuur 
6. Aura bibliotheek uitleen systeem (intern) 
7. Openbare bibliotheken 
8. Kortingsacties 

 
 
 



 
1. Toegangsverlening 

 
 Toegangspoorten (5 in & uitgangen) 
 Parkeergarage’s en parkeerterrein 
 Miva poorten 
 Liften 
 Gebouwen 
 Vitale ruimtes 



 



 
2. Koffieautomaten 

 
 In de algemene ruimten worden deze 

automaten bedient met de Dcard 
 



 
 

3. Betaald printen / kopiëren 
 
  Pcounterpro (Xafax) 



4. Presentieregistratie 

 Via rapid 
 Bepaalde opleidingen zoals ICT / MVT / 

Bouw e.d. maken hier structureel gebruik 
van in het kader van hun onderwijs. 



 
5. Lockerhuur 

 
 Studenten kunnen per schooljaar kiezen 

voor de huur van de onderstaande 
lockers: 

 Vaste locker 
 Flex locker 
 Voor deze lockers wordt huur betaald en 

via de D-card worden de lockers geopend. 
 In totaal zijn er 3500 lockers beschikbaar. 



 



 
6. Aura bibliotheek uitleen 

systeem (intern) 
  Studenten kunnen op vertoon van hun D-

card boeken en dvd’s lenen bij het MICT 
(media informatie centum ict & leren) en 
laptops en camera’s bij het ASP 
(automatisering service punt) 
 



7. Openbare bibliotheken 

Studenten (alleen BOL) hebben met hun D-
card een volwaardig lidmaatschap van de 
bibliotheek Zwolle. Dit betekent dat: 
 Zij met hun D-card boeken kunnen lenen bij bibliotheken 

in Overijssel 
 In andere provincies gaat het op basis van gastlenen 

(wel op vertoon van d-card). Zie voor meer info: 
www.gastlenen.nl, hier zie je meteen welke provincies 
meedoen.  
 

 
 





8. Kortingsacties 



Vragen en opmerkingen ? 

    
    
    
    
    
    



Einde 

  
 

Bedankt voor jullie aandacht. 
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