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Honeywell Security Group levert innovatieve beveiligingsoplossingen die aansluiten op de unieke en
uiteenlopende behoeften van een grote verscheidenheid aan bedrijfstakken. Honeywell helpt u een passende
oplossing te vinden voor beveiligingsuitdagingen in de commerciële en financiële sector, zoals voor de
detailhandel, luchthavens, banken en andere financiële instellingen. In deze brochure presenteren we een
aantal casestudy's die laten zien hoe bedrijven over de hele wereld profiteren van onze oplossingen en waarom
bedrijven Honeywell kiezen als hun beveiligingspartner.
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Honeywell-oplossing
Wanneer een klant de locatie van StandardAero in Augusta (Georgia,
V.S.) voor het eerst bezoekt, ontvangt deze een identificatiebadge met
foto. De badge is  in het Pro-Watch®-beveiligingsbeheersysteem ge-
programmeerd en verleent de badgehouder toegang tot de tijdens zijn
bezoek geautoriseerde zones. Wanneer de bezoeker zich door de hangars
beweegt, herkennen RFID-sensoren de aanwezigheid van een badge
en worden de camera's van Honeywell in de betreffende zone geacti-
veerd. De beveiliging kan de bezoeker zo door de faciliteit heen volgen
via monitors die zijn verbonden met het Honeywell MAXPRO® VMS-
videobeheersysteem.

De voordelen

MAXPRO®
VMS-

videobeheersysteem

Pro-Watch®
Corporate Edition

HD4 vaste
domecamera's

ACUIX™
PTZ-domecamera's

Voor de volledige casestudy
scan de QR-code of ga naar:
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• Het systeem van Honeywell zorgt er juist voor dat klanten van
StandardAero niet het gevoel hebben voortdurend gevolgd te worden
en biedt een groter gevoel van persoonlijke vrijheid en onafhankelijk-
heid wanneer ze zich op de locatie bevinden. Bovendien krijgen ze
het gevoel dat hun vaartuig hier veiliger is en daar plukt StandardAero
weer de vruchten van. 

• Terwijl het systeem onopvallend is voor de klanten van StandardAero, 
heeft het tegelijkertijd de aandacht weten te trekken van het Amerikaanse
ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Deze instantie streeft ernaar
‘best practices’ te implementeren voor de beveiligingsprogramma's
op luchthavens en in reparatiefaciliteiten voor luchtvaartuigen.

Klantbehoeften
• De faciliteit moest worden beveiligd en tegelijkertijd piloten, onderhoudsmanagers en eigenaren vrije 

toegang tot hun vliegtuigen bieden. 

• Beveiligingsoplossingen moesten dezelfde effectiviteit hebben als een fysieke beveiliger en 
onzichtbaar zijn voor klanten.  

• De oplossing moest vereiste regelgeving in balans zien te brengen met de behoeften van de klant.

StandardAero werd in 1911 opgericht en is uitgegroeid tot een van ’s werelds grootste onafhankelijke
dienstverleners in de luchtvaartindustrie. StandardAero specialiseert zich in onderhoud, re-
paratie en revisie van luchtvaartuigen voor de commerciële, militaire, zakelijke, particuliere en
transportluchtvaart, waaronder industriële luchtvaartuigen en helikopters. De 4000 medewerkers
in 26 faciliteiten in de V.S., Canada, Europa, Azië en Australië leveren diensten aan klanten uit
meer dan 80 verschillende landen.

“We hebben verschillende opties onderzocht, maar niets leek zo effectief.” 

Melissa Maddox, vicepresident en manager juridisch risicomanagement bij StandardAero

StandardAero – Georgia, Verenigde Staten

www.honeywell.com/security/nl4
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Honeywell-oplossing
Het hoofdkantoor van Crédit Agricole werd uitgerust met "ESSER by Honeywell"
brandbeveiligingssystemen en met oplossingen van Honeywell voor toegangs-
beheer, videobewaking en inbraakdetectie. Al het beveiligingsbeheer wordt centraal
geregeld op het hoofdkantoor en het bekijken van videobeelden wordt mogelijk
gemaakt via bewaking op afstand door een partner. 

"Ik ben tevreden met de beveiligingsoplossing van Honeywell en kan deze zeker
aanbevelen. Ik ben geen enkel probleem tegengekomen terwijl onze vereisten
zich verder ontwikkelden. De oplossing van Honeywell kan worden opgewaardeerd
en voldoet aan vrijwel al onze behoeften." 

"Wij hebben nooit problemen gehad die te wijten zouden kunnen zijn aan bijvoor-
beeld beperkingen van de apparatuur. Door de openheid en programmeerbare
functies konden de producten van Honeywell aan al onze behoeften voldoen."  

 Mr Lagadic, hoofd beveiliging, Crédit Agricole Finistère
.

De voordelen

Producten 
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Een beveiligingssysteem dat 'open', geïntegreerd, flexibel en upgradebaar is 
Het beveiligingssysteem moest een geïntegreerde oplossing voor video, toe-
gangsbeheer, inbraakdetectie en centraal technisch beheer zijn, met name via
het doorsturen van technische gegevens en het beheer van toegangspunten.
Het HID badgelezersysteem vormt een echte plus voor tijdmanagement.  
Het hoofdkantoor is uitgerust met de PRO220-controller, rond 80 OmniProx™-
readers voor zo'n 1.000 badgegebruikers, 75 HD31PX IP-camera's voor binnen-
/buitengebruik en diverse Fusion IV NVR's. De systemen voor videobeveiliging en
toegangsbeheer communiceren met het inbraakdetectiesysteem dankzij het
bedieningspaneel Honeywell Galaxy® Dimension. Zo worden meer dan 400
inbraakdetectiepunten beheerd, evenals het Honeywell branddetectiesysteem.
Bij de filialen bestaan de geïnstalleerde video-oplossingen van Honeywell uit zo'n
40 hybride Fusion-recorders (IP en analoog).   

Een gebruikersvriendelijk systeem voor toegangsbeheer op maat  
De oplossing van Honeywell werd geprogrammeerd voor het beheer van ge-
controleerde toegang tot het back-office voor extern personeel met gebruik van
het Galaxy TouchCenter bediendeel. Deuren kunnen op verschillende manieren
worden beheerd: bijvoorbeeld vrije toegang overdag, of toegang tot de back-office
met behulp van een badge. 

Sterke ondersteuning door lokale technici en een nauwe relatie met Honeywell 
De sterke lokale aanwezigheid van CIDEL, de beschikbare lokale distributiekanalen
en de expertise van haar technici, naast de relatie met Honeywell, betekende dat
onderhandelingen altijd werden uitgevoerd op basis van een nauwe samenwerking
tussen drie partijen.  

Een betrouwbaar beveiligingssysteem dat voldoet aan de vereisten van
verzekeraars, het beveiligingsbedrijf en de geldende voorschriften  
De verzekeraars van Crédit Agricole eisten een installatie met APSAD-certificering.
Dit werd mogelijk gemaakt door de Honeywell NF&A2P type 3-gecertificeerde
Galaxy Dimension. De installatie moest ook voldoen aan de nationale voor-
schriften op het gebied van videobewaking (APSAD R82) en tegemoetkomen
aan de beperkingen van de afzonderlijke locaties en filiaaleisen (bijv. opnames).

Klantbehoeften
• Het hoofdkantoor van Crédit Agricole Finistère bestrijkt ongeveer 20.000 m2 verspreid 

over zes etages en diverse gebouwen (hoofdgebouw, callcenter, technisch
gebouw en recreatiegebouw).  Het netwerk van banken bestaat uit ongeveer
132 agentschappen, 328 geldautomaten en 236 "Point Vert"-faciliteiten (basis-
bankdiensten aangeboden door lokale detailhandel).  

• Risicopreventie is van groot belang. In de filialen worden de risico's met name in 
verband gebracht met kwade opzet en de bescherming van personen. Op het
hoofdkantoor gaat het vooral om het beveiligen van de gebouwen en technische
installaties, de vertrouwelijkheid van archieven en de bescherming van personen.

Crédit Agricole Finistère in Quimper is een van de 39 regionale banken die onderdeel uitmaken van de Franse
bankengroep Crédit Agricole. De activiteiten van de bank bestaan onder meer uit zakelijke, commerciële en
particuliere bankzaken. Het hoofdkantoor van Finistère heeft gekozen voor een geïntegreerde oplossing voor
videobewaking, toegangsbeheer, inbraakdetectie en branddetectie van Honeywell.  De filialen van de bank
zijn allen uitgerust met een videobewakingsoplossing van Honeywell.

"Honeywell is een veelzijdige fabrikant die oplossingen biedt die met elkaar samenwerken en kunnen worden
geïntegreerd, ongeacht of het nu gaat om video, toegangsbeheer of inbraakdetectie." 

Mr Quelennec, ontwerper en hoofd van CIDEL Quimper

Crédit Agricole – Finistère, Frankrijk

www.honeywell.com/security/nl6

Voor de volledige casestudy
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Honeywell-oplossing
QBE heeft overwogen om het bestaande Honeywell WIN-PAK®-toegangsbe-
heersysteem te verwijderen. Dat zou echter een aanzienlijke kostenpost hebben
opgeleverd voor het bedrijf. Direct Security produceerde daarom een oplossing
waarin het WIN-PAK-systeem ook in de toekomst een bijdrage zou kunnen le-
veren aan aanzienlijke kostenbesparingen. Door de integratie van het systeem
op alle locaties verder uit te breiden  en de rapportagemogelijkheden te verbe-
teren zou de behoefte aan extra beveiligingsmedewerkers afnemen, terwijl de ef-
ficiëntie zou toenemen door de werknemers uitgebreid te trainen in het gebruik
van het intuïtieve en gebruiksvriendelijke systeem. Direct Security introduceerde
een vernieuwd Honeywell WIN-PAK-systeem waarmee de drie grootste kantoren
van QBE geïntegreerd en beheerd konden worden. De server voor het nieuwe
Honeywell WIN-PAK-systeem bevindt zich in Leadenhall Street in het centrum
van Londen. Hiervandaan kunnen alle drie de locaties worden beheerd en be-
waakt. Dankzij een upgrade van de firmware in Leadenhall Street konden de
bestaande controllers worden geïntegreerd met het nieuwe Honeywell WIN-PAK-
systeem. In Chelmsford werden er nieuwe kaartlezers geïnstalleerd. “De upgrade
geeft ons extra vertrouwen in het systeem," vertelt Paul Anderson van Direct Se-
curity. "Dankzij de netwerkconnectiviteit kan QBE de sy- stemen vanuit elke lo-
catie bewaken. En binnenkort zullen we het systeem ook extern kunnen
bewaken, diagnostische tests kunnen uitvoeren en rapporten kunnen generen.
Op die manier kunnen we potentiële problemen vaststellen voordat ze optreden
en het systeem op afstand beheren wanneer dat nodig mocht zijn.” Uiteindelijk
zullen ook de overige zes locaties in het Verenigd Koninkrijk worden toegevoegd
aan het Honeywell WIN-PAK-systeem. De lezers zullen worden aangepast tot I-
klassetechnologie. Op dit moment gebruikt QBE nog standaard proximitykaar-
ten. De geïnstalleerde lezers en smartcards kunnen worden geprogrammeerd
voor meerdere locaties, zodat personeel dat tussen verschillende locaties in het
Verenigd Koninkrijk reist, maar één kaart nodig heeft voor toegang tot alle loca-
ties. De smartcard kan gegevens opslaan en verwerken en kan daardoor ook
voor andere functies worden ingezet, van pasbetalingen en opslag van per-
soonsgegevens tot beheer van toegang tot beveiligde zones, het bijhouden van
bonuspunten en authenticiteitsverificatie.

De voordelen

WIN-PAK® met
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De beveiliging profiteert nu van een gecombineerde systeemaanpak met

externe toegang en integratie van alle kantoren in het Verenigd Koninkrijk. De

systemen kunnen allemaal worden beheerd ¬vanuit het beveiligingscentrum

in Londen, zodat het team alle bewakingsbeelden en alarmgebeurtenissen

centraal kan bewaken en tegelijkertijd consistente en allesomvattende

toegangsbeheerrapporten kan genereren. Bovendien is het systeem

gemakkelijk schaalbaar waardoor het in de toekomst naadloos kan worden

uitgebreid en doorontwikkeld in lijn met de bedrijfskundige eisen.

Klantbehoeften
• De bestaande beveiligingsapparatuur vernieuwen en een geïntegreerde oplossing voor

toegangsbeheer, beeldregistratie en inbraakdetectie installeren. 

• Elke locatie van QBE gebruik laten maken van hetzelfde systeem voor videobewaking, 

toegangsbeheer en inbraakdetectie, met volledige connectiviteit en integratie zodat elk gebouw op

afstand kan worden bewaakt en beheergegevens kunnen worden gedeeld.

QBE Insurance Group is de grootste internationale verzekeraar in Australië en één van de 25 grootste

verzekeraars ter wereld. Buiten Londen heeft QBE aangesloten kantoren in Birmingham, Bristol, Chelms-

ford, Glasgow, Leeds, Manchester en Stafford.

“Toen ik bij QBE kwam werken, was een van mijn taken om  te zorgen dat er één geïntegreerde
beveiligingsoplossing voor alle locaties zou komen. Mijn uitdaging was niet alleen om dat kostenefficiënt
uit te voeren en rendement op deze investering te creëren, maar ook om de best mogelijke beveili-
gingsoplossing te vinden die binnen ons budget paste. Honeywell en Direct Security hebben dit mogelijk
gemaakt en daar plukken wij als bedrijf nu de vruchten van. Ik kan er altijd op rekenen dat Direct Security de
beste producten aanbeveelt voor zowel de toepassing als voor QBE. Daar heb ik ook voor de toekomst het
volste vertrouwen in. Voor ons is de combinatie van Fusion DVR, WIN-PAK® en Galaxy de basis voor
voortdurende doorontwikkeling van ons beveiligingssysteem en zakelijke continuïteit binnen heel QBE
in het Verenigd Koninkrijk.” Mark Thomson, hoofd Europese beveiliging, QBE

QBE Insurance Group – Verenigd Koninkrijk
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Honeywell-oplossing
• Honeywell Pro-Watch® Corporate Edition regelt de toegang van de 30 deuren 

van SCM01. Daarnaast leverde ESI Malta Ltd gedetailleerde expertise voor de
integratie van het Pro- Watch®-systeem met het BMS van Tridium door met behulp
van de Honeywell Software Development Kit (HSDK) een specifieke adapter te
ontwikkelen. Deze adapter stelt Pro-Watch en het BMS in staat om elkaars input- en
outputsignalen op een efficiënte wijze met elkaar te delen.  

• Inbraakdetectie is geïntegreerd in het Pro-Watch-systeem. Door het hele gebouw
zijn robuuste en betrouwbare DUAL TEC® bewegingssensoren en deurcontac-
ten van Honeywell geïnstalleerd. Alarmmeldingen die hierdoor worden geacti-
veerd, worden beheerd met het MAXPRO VMS® videobeheersysteem en live
video toont het betreffende gebied onmiddellijk op de videowand. Tegelijkertijd
laat het BMS een sirene horen en wordt de verlichting verhoogd in het gebied
waar de indringer zich bevindt.  

• Videobewaking van de openbare ruimten wordt uitgevoerd met behulp van IP 
PTZ minidome- en box-camera's van Honeywell. De HD-beelden worden vast-
gelegd en beheerd door MAXPRO VMS, dat ook met Pro-Watch is geïntegreerd.  

• Honeywell OmniAssure™ MIFARE-kaartlezers registreren wanneer er een 
toegangspasje bij een deuringang en bij uitgangen wordt gepresenteerd. Met
behulp van de intelligente PW6000-controllers van Honeywell verzendt Pro-Watch
signalen naar het BMS zodra er een toegangspasje bij een van de lezers wordt
gepresenteerd. De toegangspasjes kunnen met de gegevens van de kaarthouder
worden geprogrammeerd, inclusief persoonlijke voorkeuren voor temperatuur- en
belichtingsinstellingen. Door de integratie met het BMS kunnen deze instellingen
vervolgens op basis van iemands locatie in het gebouw worden toegepast.  

• Het BMS ontvangt ook input van andere beveiligings- en bewakingsgerelateerde 
systemen, die worden weergegeven en opgenomen via Pro-Watch. Dergelijke
systemen zijn onder andere: brandalarm (waarbij de individuele 'brandzone'
wordt geïdentificeerd), noodverlichting, UPS (Uninterruptible Power Supply),
noodgenerator, waterlekkage-alarm, IT-infrastructuur en gesproken alarmsysteem.

.

De voordelen
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• Het groene gebouw SCM01 laat zijn huurders werken in een efficiënte, comfortabele
en productieve omgeving.  

• Het systeem kan voortdurend de bezettingsstatus van elke ruimte/zone controleren 
door de aanwezigheid van kaarthouders in de gaten te houden en de verlichting
en toevoer van verse lucht daarop af te stemmen.  

• Omdat het BMS met andere niet aan beveiliging gerelateerde infrastructurele 
systemen en apparatuur binnen het gebouw is geïntegreerd, worden cruciale
alarmstatussen en -condities van deze systemen als gebeurtenissen in Pro-Watch
vastgelegd. Deze innovatieve functie biedt operators inzicht in de status van
andere infrastructuurdiensten in het gebouw, wat op zijn beurt de beveiliging en
de zakelijke continuïteit van de gebruikers en eigenaren van de gebouwen ten
goede komt.  

• De gegevens uit het BMS, met onder andere input vanuit Pro-Watch, biedt ook 
nieuwe rapportagetools voor energie-analyse en belangrijke prestatie-indicatoren.
Deze gegevens zorgen ervoor dat de operationele efficiëntie van het gebouw kan
worden gehandhaafd.  

• Via Pro-Watch evalueert het BMS de bezettingsgraad van het gebouw 24 uur per 
dag, 7 dagen per week. 's Nachts kan er op de parkeerplaats en op voetpaden
aanvullende verlichting worden ingeschakeld wanneer laat werkende kaarthouders
het gebouw verlaten, om de beveiliging te optimaliseren.  

• Het beveiligingsteam beheert en regelt het systeem met behulp van een 
dynamische, gebruikersvriendelijke grafische gebruikersinterface ('Alarm and
Event Monitor') die duidelijk alle alarmstatussen en -condities van het BMS en
Pro-Watch toont. Voor extra gemak is de interface met tabletcomputers en
smartphones geïntegreerd om ook buiten de controlekamer toegang te kunnen
hebben.

Voor de volledige casestudy
scan de QR-code of ga naar:

www.honeywell.com/security/nl
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Klantbehoeften
'SCM01' bevindt zich in het hart van SmartCity Malta en is een commercieel gebouw met een kantoorop-
pervlakte van 12.000 m2 verspreid over zeven etages. Het gebouw biedt een reeks flexibel in te delen kan-
toorsuites aan, samen met gedeelde faciliteiten en een ruime parkeergelegeheid voor kenniswerkers en
bezoekers. SCM01 is het eerste 'Leadership in Energy and Environmental Design' (LEED)-gecertificeerde
milieuvriendelijke gebouw op Malta. Een centraal element in het optimaliseren van de efficiëntie van SCM01
was het gereedmaken van het Honeywell Pro-Watch® beveiligingsbeheersysteem om signalen uit te wisselen
met het gebouwbeheersysteem (BMS) van Tridium. SmartCity Malta had een oplossing nodig die zou helpen bij
een naadloze integratie van de twee systemen.  Daarom nodigde het de Building Services-consultants van
Scicluna & Associates uit om de meest geschikte oplossing te vinden. Deze selecteerden op hun beurt
systeemintegrator Engineering for Science and Industry (ESI) Malta Ltd om het ontwerp en de installatie te
overzien.

SmartCity Malta is een zichzelf onderhoudende industriestad voor ondernemingen in de kennissector, op
het bedrijventerrein Ricasoli Estate op Malta. SmartCity Malta werd ontwikkeld door SmartCity, een conglomeraat
gepromoot door Dubai Holding-lid TECOM Investments, in samenwerking met de Maltese overheid. SmartCity
Malta is de thuisbasis voor een levendige gemeenschap van toonaangevende wereldwijde, regionale en lokale
bedrijven uit de kennissector.

"De expertise van ESI in het gebruik van de HSDK heeft moeiteloos geleid tot een combinatie van wat voorheen
twee afzonderlijke processen zouden zijn geweest (beheer van het BMS en van het beveiligingssysteem) tot één
gebruiksvriendelijk systeem."  

Shadi Khoja, manager bedrijfsontwikkeling – ICT, SmartCity

SmartCity – Malta

www.honeywell.com/security/nl10
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Honeywell-oplossing
Honeywell vandalismebestendige kleuren minidomes:
• Bestand tegen aanvallen en met een milieuvriendelijke behuizing 
• Hoge beeldkwaliteit en hoge resolutie  
• Bestand tegen de ontberingen van de omgeving van de parkeergarage, 

zoals : klam, koud, vochtig en slechte verlichting 

Honeywell kleuren minidomes:
• Heldere en scherpe videobeelden en opnamen van uitstekende

kwaliteit bij gebruik met een digitale recorder 
• Sabotagebestendige behuizing voor bescherming van de camera en 

kabels 
• Onopvallende behuizing

De camera en lens van de HD3-serie zijn ondergebracht in een compacte,
sabotagebestendige behuizing die snel en eenvoudig op een oppervlak
of verzonken kan worden geïnstalleerd. Het aantrekkelijke en onopvallende
ontwerp heeft 24 uur per dag een afschrikwekkend effect en levert ook
bij weinig licht een uitstekende beeldkwaliteit.

Honeywell 16-kanaals DVR's: 
Er zijn Performance digitale videorecorders (DVR's) geïnstalleerd voor
de registratie en opslag van de videobeelden van de domecamera's in
de parkeergarage en de lobby. Ze worden ter plaatse bekeken door een
speciaal hiervoor aangestelde operator.

De voordelen

HRDP
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• Gemoedsrust voor de huurders 

• 24-uursbewaking van het gebouw en de parkeergelegenheid

• Veilige woonomgeving 

• Videobewijs kan snel en gemakkelijk worden geëxporteerd via de DVR 
voor interventie door de politie

Klantbehoeften
• Videobewakingsoplossing met de mogelijkheid om bewakingsbeelden te registreren en op te 

slaan voor continue videobewaking van de ondergrondse parkeergarages en de lobby van het
gebouw.

• Camera's die vandalismebestendig zijn en door de ligging dichtbij de rivier de Lagan ook nog 
geschikt moeten zijn voor de vochtige omgeving in de ondergrondse parkeergarage.

Obel is ontwikkeld door de Karl Group en ligt aan de Donegal Quay aan de rivier de Lagan,
naast de Lagan Weir. Het ultramoderne complex bestaat uit 282 luxe appartementen en
heeft twee ondergrondse parkeergarages. Er zijn tevens ruimtes voor kantoren en winkels in
ontwikkeling.

“We hebben voor Honeywell gekozen vanwege de kwaliteit en de kostenbesparende
videobewakingsoplossingen.” 

” Clive Kinnear, Building Protection Systems NI Ltd

Obel – Belfast, Verenigd Koninkrijk
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Honeywell-oplossing
“De nieuwe technologie moest de totale gebruikservaring verbeteren en
daarnaast ook aansluiten op het oude videosysteem en compatibel zijn
met de bestaande DVR's en systemen voor toegangscontrole en
inbraakpreventie,” aldus Paul Gosnell, hoofd beveiliging in Ludgate
House. Een belangrijke eis was dat het videobeheersysteem (VMS)
gebruikt moest kunnen worden met de bestaande PTZ-domecamera's
en videobewakingscamera's van een andere leverancier die binnen en
buiten het gebouw hangen. Deze camera's zijn deels analoog en deels
gebaseerd op IP. MAXPRO® VMS van Honeywell is in staat om meer-
dere bronnen in videosubsystemen op één locatie te combineren en
video te verzamelen, beheren en presenteren in een duidelijke en over-
zichtelijke interface. MAXPRO VMS bepaalt op intelligente wijze de mo-
gelijkheden van elk subsysteem op de verschillende locaties, waardoor
het videobeheer van alle analoge en digitale apparaten mogelijk wordt
binnen één configuratie en weerga-
veapparaat. Minerva Integrated Secu-
rity Services installeerde de MAXPRO
VMS-oplossing in de controlekamer en
verving de oude apparatuur door een
aantrekkelijke en ergonomische combi-
natie van videowand en werkplek. Het
resultaat is een overzichtelijke en mo-
derne controlekamer die niet alleen ge-
bruiksvriendelijk is voor de gebruiker
maar die ook energiezuinig is en voldoet
aan de veiligheidsnormen.

De voordelen
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• Met MAXPRO VMS kan de gebruiker camerasequenties of 'salvo's' 
maken met een aantal camera's of PTZ-domecamera's om zo een
veelvoorkomende route door het gebouw te bewaken. 

• MAXPRO VMS levert een significante bijdrage aan het voorkomen van 
externe dreigingen en risico's. 

• MAXPRO VMS is een bijzonder kosteneffectieve oplossing. Een
belangrijk kenmerk is de mogelijkheid om een combinatie van analoge
en IP-camera's en domecamera's te beheren. Dat betekent dat UBM
optimaal gebruik kan maken van het beveiligingsbudget: er hoeft
immers geen bestaande cameratechnologie te worden vervangen
door modernere apparatuur.

Klantbehoeften
• Vernieuwing van een verouderd videobewakingssysteem in de controlekamer in Ludgate House 

• Installatie van een geavanceerde videobeheeroplossing 

• Centraal beheer van beelden van drie externe UBM-locaties

United Business Media Limited (UBM) is een vooraanstaand wereldwijd zakelijk mediabedrijf met
meer dan 6000 medewerkers in 30 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Ludgate House in het
centrum van Londen. UBM exploiteert een uitgebreid portfolio van handelsbeurzen en mediamerken
en is actief in een breed scala aan branches en markten wereldwijd.

"Gezien de reeds aanwezige Honeywell-apparatuur op de locatie en de behoefte aan naadloze
integratie en interoperabiliteit, kon ik zonder twijfel MAXPRO® VMS aanbevelen als de oplossing
die aansloot op de behoeften van de klant." 

John Moran, managing director bij Minerva Integrated Security Services

“Het nieuwe systeem is gebruikersvriendelijker en met de verbeterde schermindeling kunnen we
iedereen in of direct buiten het gebouw snel en gemakkelijk volgen.” 

Paul Gosnell, hoofd beveiliging in Ludgate House

United Business Media Limited – Londen, Verenigd Koninkrijk
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Honeywell-oplossing
• WM creëerde een Life Safety Control Center om de fysieke middelen 

van het bedrijf te beschermen. Vanuit deze centrale locatie worden
bewakingsbeelden, inbraak- en brandalarmen, toegangsbeheer en
milieualarmen in de gaten gehouden. De centrale post is 24 uur per
dag, 365 dagen per jaar bemand. 

• WM koos Honeywell Active Alert® intelligente videoanalyse als
standaardsysteem voor de 2200 locaties. Ze wilden de gebruiker tijd
besparen en hem of haar de kans geven om alleen op alarmgebeur-
tenissen te focussen.

De voordelen
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• Met de videoanalyse van Honeywell kon WM voldoen aan de

beveiligingsbehoefte van verschillende afgelegen locaties met waardevolle

installaties en van het transport van cashbetalingen voor diensten van WM. 

• De medewerkers op stortlocaties van WM werken vaak zelfstandig en zonder 

veel toezicht. “Met Active Alert kunnen we bijhouden hoeveel voertuigen de

weegschaal oprijden en dit vergelijken met het aantal bonnen dat die dag is

ingediend," aldus Aquilar. “We kunnen bovendien zorgen dat we een melding

krijgen wanneer iemand de weegschaal omzeilt.”  

• WM heeft een hangar op een vliegveld met vliegtuigen voor bestuursleden en 

belangrijke klanten. Met de videoanalysetechnologie van Honeywell krijgen

we een melding wanneer onbevoegd personeel de hangar nadert. Bovendien

wordt de software in de hangar gebruikt om de tankplek te bewaken.

• WM gebruikt de analysetechnologie bovendien om de veiligheid van

medewerkers te verbeteren. “Een van de manieren waarop we Active Alert

kunnen gebruiken is om vast te stellen of zich personen in gevaarlijke zones

bevinden. Het gebruik van zwaar materieel brengt risico's met zich mee. We

stellen gebeurtenissen in op basis van de locatie van dit specifieke materieel.

Als iemand een beveiligde zone betreedt, wordt er in de centrale post een

alarm geactiveerd en kunnen we de lokale autoriteit of het locatiepersoneel

informeren en hen laten bepalen of we aangifte moeten doen,” legt Aguilar uit. 

• Ook op het hoofdkantoor kan de software worden gebruikt om de dagelijkse 

veiligheid van medewerkers te waarborgen. Als medewerkers laat in de avond

de parkeergarage betreden, is er gewoonlijk geen beveiliging behalve de

camera's. “We hebben de analysetechnologie kunnen gebruiken met deze

specifieke camera's en daarmee zonebeperkingen kunnen instellen. Als er

binnen een bepaald tijdsbestek een gebeurtenis wordt geactiveerd, krijgen

onze bewakers een melding zodat zij kunnen bepalen of er zich iemand in een

beveiligde zone bevindt,” aldus Aguilar.

Klantbehoeften
WM had weinig tot geen beveiliging op de verschillende locaties. De alarmsystemen waren
verouderd en niet gekoppeld aan één centrale locatie. WM wilde een kostenbesparend systeem
met betere rapportagemogelijkheden dat de veiligheid van medewerkers kon waarborgen.

Waste Management, Inc. is de grootste aanbieder van complete afvalverwerkings- en milieudiensten
in Noord-Amerika. Waste Management (WM) biedt een compleet aanbod milieudiensten aan en
bereikt daarmee bijna 21 miljoen particuliere, industriële, gemeentelijke en zakelijke klanten. Het
netwerk van het bedrijf met hoofdkantoor in Houston (Texas) bestaat uit 413 inzamelbedrijven, 370
overslagstations, 283 actieve stortlocaties, 17 verbrandingsinstallaties met energieopwekking, 131
recyclingfabrieken, 95 stortlocaties met nuttige gasafvang en 6 onafhankelijke elektriciteitscentrales.

“Het is niet alleen prettig voor het beveiligingsteam om te kunnen vertrouwen op een effectief
systeem, maar ook onze medewerkers profiteren van een veilige omgeving. Bovendien weten
onze medewerkers nu dat er altijd iemand op hun veiligheid let.” 

Alex Aguilar, technologie- en projectmanager bedrijfsbeveiliging bij Waste Management

Waste Management, Inc. – Texas, Verenigde Staten

www.honeywell.com/security/nl16

Voor de volledige casestudy
scan de QR-code of ga naar:

www.honeywell.com/security/nl

Active Alert®
intelligente
videoanalyse

Commerciële

Producten  



Honeywell-oplossing
• Honeywell HDZ IP PTZ-domes en Honeywell HD4 vandalismebestendige

minidomes voor binnen-/buitengebruik.  
• Red Alert, een multidisciplinair beveiligingsbedrijf, en Honeywell Security 

Group demonstreerden de nieuwe reeks IP-camera's aan het college. Het RCA
was het ermee eens dat de voorgestelde IP-oplossing de vereiste verbeteringen
van het bestaande systeem en een betere kwaliteit van beeld en dienstverlening
zou leveren, met daarbij de mogelijkheid tot kosteneffectieve uitbreidingen in de
toekomst.  

• De nieuwe HDZ IP PTZ-camera's (Pan/Tilt/Zoom) van Honeywell werden 
geïnstalleerd om toezicht te houden rondom en op het terrein, met daarbij een
aantal high-definition, binnen/buiten minidomecamera's van Honeywell werden
gekozen voor het bewaken van de activiteit in gemeenschappelijke en kritieke
gebieden.   

"Het RCA heeft sterk geprofiteerd van de verbeterde beveiliging die deze
installatie levert. De heldere en beknopte beelden van de HD-camera's van
Honeywell zorgen voor een meer robuuste en betrouwbare beveiliging, terwijl
het integratiegemak met ons bestaande CCTV-systeem gezorgd heeft voor
een minimale verstoring en voor behoud van de veiligheid op elk moment," 

Christopher Franklin, Facilitair Manager bij het Royal College of Art

De voordelen

Producten
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• Een betrouwbaar merk, een betrouwbaar beveiligingssysteem - Door expertise
in soortgelijke installaties en ervaring met het Honeywell CCTV-systeem kon
Red Alert een betrouwbare oplossing bieden die blijvend zou voldoen aan de
behoeften van het college.  

• Innovatieve producten - De HDZ IP PTZ-domes bieden het college een heldere,
scherpe beeldkwaliteit die ideaal is voor gebieden die gedetailleerde toezicht
vereisen. Deze camera's bieden beelden van HD-kwaliteit, zelfs in omgevingen
met weinig licht, en zijn ideaal voor buitengebruik, voor toezicht op parkeer-
plaatsen, opslagruimtes en rustige toegangspunten, en garanderen volledige
non-stop veiligheid.  

• Verbeterde beeldkwaliteit - Het verbeterde systeem levert duidelijke en beknopte
beelden waardoor incidenten volledig geïdentificeerd en geregistreerd worden
en er indien nodig actie op kan worden ondernomen. Zo kan er korte metten
worden gemaakt met eerdere situaties waarin vervolging niet mogelijk was door
de slechte beeldkwaliteit. 

• Flexibel en schaalbaar - Nieuwe producten moesten worden geïntegreerd in 
het huidige systeem, terwijl toekomstige uitbreiding ook tot de mogelijkheden
moest behoren. De introductie van IP-technologie biedt meer opties en flexibili-
teit voor toekomstige kosteneffectieve en strategische verbeteringen.  

• Gebruiksgemak - Het verbeterde systeem maakt eenvoudiger en soepeler 
beveiligingsbeheer mogelijk voor de locatie omdat het systeem vanaf één
locatie en vanuit één enkele gebruikersinterface wordt beheerd, zodat er efficiënt
wordt omgegaan met tijd en middelen.  

• Kostenbesparingen – Het installeren van een professioneel beveiligingssysteem 
biedt aanzienlijke materiële kostenbesparingen door de beperkte mankracht
van het beveiligingsteam te ondersteunen met innovatieve en betrouwbare
veiligheid.

Klantbehoeften
Het bieden van een veilige omgeving aan medewerkers en studenten heeft altijd de hoogste prioriteit. Vanwege

de diverse leeftijden en culturen van de studenten moest het college voldoen aan de behoeften van verschillende

leerstijlen en levensstijlen. Om hiervoor te zorgen, zijn de college-gebouwen vanaf 's ochtends vroeg tot 's

avonds laat zeven dagen per week toegankelijk. Het RCA moest ook nadenken over de bescherming van het

werk van studenten en intellectueel eigendom. Deze factoren, in combinatie met een aantal incidenten waar

het college opgenomen beelden van slechte kwaliteit niet kon gebruiken als bewijs voor gebeurtenissen ter

plaatse, deed het RCA besluiten dat er behoefte was aan een upgrade en verbetering van het huidige

CCTV-systeem om ieders veiligheid te kunnen garanderen.

Het Royal College of Art (RCA) biedt een unieke educatieve ervaring in kunst en design aan voor zorgvuldig

geselecteerde en uitzonderlijk getalenteerde postdoctorale studenten uit de hele wereld. Het RCA is momenteel

bezig met de implementatie van een spannend uitbreidingsproject op haar campus in Battersea, Londen, dat

een transformatie zal betekenen voor het college en de vakgebieden die onderwezen worden. Deze plannen

omvatten een verbeterde beveiliging van gebouwen ter bescherming van personeel, studenten en activa.

"De hoge beeldkwaliteit van de gespecificeerde camera's in combinatie met de fantastische klantenservice en
technische ondersteuning vanuit Honeywell, zorgde ervoor dat het project soepel en op schema werd geleverd."

Darren Martin, Technical Sales Surveyor bij Red Alert

Royal College of Art – Londen, Verenigd Koninkrijk
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Honeywell-oplossing
• Cornerstone en VSG hebben samen een gemodificeerde oplossing ontwikkeld 

op basis van Pro-Watch®, een softwaresuite voor beveiligingsbeheer van Honey-
well, die kan worden geïntegreerd met CCTV-functies en alarmbewaking. Het
maakt de integratie van bestaande analoge camera's en de Galaxy inbraaka-
larmcentrales van Honeywell over een IP-netwerk mogelijk. 

• De hybride Fusion H.264 netwerk-videorecorders (NVR's) van Honeywell, die 
overal op de locatie zijn geplaatst en aan de IT-infrastructuur van LSBU zijn
gekoppeld, hebben de oudere camera's tot betere prestaties gedwongen en
het probleem van lange kabels geëlimineerd. Wanneer er upgrades worden
geïmplementeerd, zullen ook high-definition HD4-camera's van Honeywell wor-
den geïnstalleerd. 

• Met behulp van Pro-Watch kan alles via een netwerk worden verbonden met 
een lokale regelkamer en - centraal in de nieuwe beveiligingsstrategie - een ex-
terne alarmcentrale die door VSG wordt beheerd.  De Honeywell Galaxy panelen
zijn simpelweg geüpgraded om netwerkcommunicatie mogelijk te maken via
WebWayOne op de hele locatie en naar de ARC. Dit maakt bewaking op afstand
mogelijk en maakt de weg vrij voor toekomstige upgrades.  

• De lokale regelkamer werd uitgebreid gemoderniseerd, waardoor er een meer 
professionele en ergonomische werkruimte verkregen werd met moderne,
energiezuinige monitors waarmee er optimaal kon worden geprofiteerd van
de gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface en bedieningsmogelijkheden
van Pro-Watch.

De voordelen
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• Deze reorganisatie en investering hebben een beveiligingsoplossing opgeleverd 
waarin mankracht en technologie beter worden benut en intelligenter worden
beheerd.  

• Door het inzetten van een externe alarmcentrale werden er middelen vrijgemaakt 
die opnieuw op het terrein konden worden ingezet.  

• De nieuwe regelkamer op het terrein biedt een professionele omgeving waardoor 
het moreel en de betrokkenheid van het personeel wordt verbeterd. Een nieuw
bewakingskantoor, op dezelfde locatie als de regelkamer, biedt een logisch,
centraal aanspreekpunt waar medewerkers en studenten problemen kunnen
melden of om advies kunnen vragen.  

• Alle door de Galaxy-panelen geactiveerde brand- en beveiligingsmeldingen 
kunnen door zowel lokale als de externe regelkamer in de gaten worden
gehouden en beide faciliteiten bieden een 24-uurs noodhulpdienst. 's Nachts
en op andere geselecteerde tijden wordt de bewaking overgeschakeld naar de
externe alarmcentrale, maar het beveiligingsteam is ter plekke aanwezig en
kan, waar nodig, fysieke assistentie verlenen.  

• De hele oplossing is flexibeler geworden door de plaatsing van speciale Fusion 
H.264 NVR's in relevante gebouwen, en doordat deze nu niet alleen via het net-
werk verbonden zijn met de hoofdregelkamer op het terrein en de externe
alarmcentrale van VSG, maar ook met een back-up bewakingsfaciliteit op het
terrein. De kosteneffectieve oplossing wordt vergemakkelijkt dankzij IP-technologie
en de Pro-Watch softwaresuite.  

• De introductie van IP-technologie en WebWayOne-communicatie heeft de opties
en flexibiliteit voor kosteneffectieve uitbreidingen in de toekomst en een strategische
uitbreiding van het systeem verbeterd. In zijn algemeenheid hebben de verbe-
teringen LSBU in staat gesteld om haar doelstelling te behalen van een veiliger en
beter beveiligde omgeving voor medewerkers en studenten. Het aantal diefstallen
is afgenomen en het aantal arrestaties is toegenomen, doordat de NVR's
bewijsmateriaal van een hoogwaardige beeldkwaliteit hebben vastgelegd.
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Klantbehoeften
• Voor de operationele beveiliging van het universiteitsterrein werd er middels een aanbesteding een nieuw

beveiligingsbedrijf gekozen met als gevolg dat, in 2010 de VSG Group aangesteld werd.  
• Er was een behoefte om het tekort aan fysieke beveiliging, apparatuur en systemen voor de bewaking van 

het terrein, op te lossen.
• De beveiligingssystemen en -apparatuur van het universiteitsterrein waren door de jaren heen op een 

ad-hocbasis uitgebreid, waardoor het management met de problemen van niet-compatibele bestaande
systemen en een verouderde regelkamer voor de beveiliging te maken kreeg. VSG stelde voor om de
bewaking van het universiteitsterrein van de LSBU buiten kantooruren over te nemen en dit aan een virtuele
regelkamer in de alarmcentrale van VSG in Northampton te koppelen. Dit voorstel leidde tot het reduceren
van de personeelskosten van de regelkamer gedurende de looptijd van het bewakingscontract en tegelijkertijd
een investering van VSG in het upgraden van de functionaliteit van het beveiligingssysteem van het terrein
en het renoveren van de regelkamer op het terrein.  

• Cornerstone GRG Ltd werd als onafhankelijke, gespecialiseerde beveiligingsadviseur aangesteld om,
namens de LSBU, het systeem te ontwerpen, de technische specificaties met de VSG Group overeen te
komen en het project te beheren tot aan de praktische voltooiing en de definitieve oplevering.

London South Bank University (LSBU) is een van de grootste en oudste universiteiten van Londen. De universiteit
biedt studenten al sinds 1892 relevante professionele, geaccrediteerde en professioneel erkende opleidingen.
Het is een kosmopolitische universiteit met meer dan 25.000 studenten, uit meer dan 130 landen. Het
universiteitsterrein beslaat 125.000 vierkante meter. De centrale campus van 17 gebouwen bevindt zich
naast de vervoersknooppunten van Waterloo en London Bridge en op slechts enkele minuten lopen van een
groot aantal van de belangrijkste bezienswaardigheden in Londen.

London South Bank University – Verenigd Koninkrijk
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Honeywell-oplossing
De UDC installeerde vijf jaar geleden het Pro-Watch®-systeem voor beveili-
gingsbeheer van Honeywell, wat inhield dat ze goed waren voorbereid op verdere
uitbreiding in de toekomst.  De eerste fase van de beveiligingsupgrade omvatte
het toevoegen van een nieuwe meldkamer, evenals de integratie van bestaande
toegangscontroledeuren met bestaande analoge camera's en nieuwe IP-camera's.
Het bestuur van de UDC wilde de dekking in de hele hoofdcampus en op de
satellietlocaties vergroten maar de gegevens wel kunnen beheren via één
grafische gebruikersinterface. Door de toevoeging van MAXPRO® VMS kon alles
op één scherm worden samengevoegd.

Naast de ondersteuning van een ongelimiteerd aantal kaartlezers en gebruikers
dat met behulp van Pro-Watch kan worden beheerd, ondersteunt MAXPRO VMS
ook de camera's van derden die over op campus zijn geïnstalleerd. Hierdoor blijft
de universiteit profiteren van haar investering in bestaande analoge technologie. 

"De doorslaggevende factor voor deze upgrade was het feit dat al onze systemen

afzonderlijk van elkaar werkten. Niets communiceerde of werkte met elkaar

samen. Met MAXPRO VMS kunnen we onze camera's bekijken waar en wanneer

we ze nodig hebben, al naargelang de situatie."  

Lt. Ron Culmer, bewaking- en beveiligingsspecialist bij UDC.  

"We willen de activiteiten zoveel mogelijk stroomlijnen met behulp van technologie.

De oplossing van Honeywell voldoet aan onze huidige behoeften en zal dat tot

ver in de toekomst blijven doen.” 

Larry Volz, hoofdcommissaris van politie en directeur openbare veiligheid bij UDC
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• Volgens Culmer is een van de voornaamste voordelen van de geïntegreerde 
Honeywell-oplossing het gebruikgemak. Hij geeft aan dat sommige van zijn
operators zeer technisch zijn aangelegd terwijl andere sterk klantgericht zijn.
Maar ongeacht de technische vaardigheden en het comfortniveau van zijn
medewerkers kan iedereen efficiënt werken. Sterker nog, velen waren in staat
om zich aan te melden bij het videobeheersysteem en een aantal basisfunc-
tionaliteiten in te stellen voordat ze ook maar enige vorm van formele training in
het systeem hadden ontvangen.  

• Terwijl de UDC een nieuw systeem voor studentaccounts en HR invoert, zal de 
volgende fase de integratie met Pro-Watch zijn, om de database met kaarthouders
automatisch te vullen met de gegevens van studenten en medewerkers ten
behoeve van toegangpasjes en ID-beheer. Het ligt in de bedoeling van de UDC
om één kaart te hebben die voor alles kan worden gebruikt, van parkeertoegang
tot verkoopautomaten, aankopen in de boekhandel en maaltijdservice, naast
toegangsbeheer en beveiligingsdoeleinden. De universiteit heeft het volste
vertrouwen dat de technologie van Honeywell dit doel zal ondersteunen vanwege
de schaalbaarheid.

Klantbehoeften
• De missie van de UDC is om onderwijs en opleiding te bieden aan alle inwoners van het district. Er worden

vroeg in de ochtend, laat in de avond en 's weekends cursussen aangeboden. Naast studenten van de
gebruikelijke studentenleeftijd zijn er studenten van 60 of 70 jaar oud. Het bestuur van de universiteit moet
inspringen op de verschillende behoeften qua leerstijl en levensstijl van de studenten, waardoor beveiliging
op basis van technologie van essentieel belang is. En met een studentpopulatie die voor 65% uit vrouwen
bestaat, is persoonlijke veiligheid cruciaal, vooral omdat veel studenten gebruikmaken van het openbaar
vervoer.  

• In aanvulling op het waarborgen van de fysieke en persoonlijke veiligheid van de studenten, 24 uur per dag, 
moesten beheerders ook nadenken over veiligheid op het gebied van de bescherming van elektronische
en andere gegevens. Advantech, een systeemintegrator uit de mid-Atlantische regio, bood een geïntegreerde
oplossing aan die in de onmiddellijke behoeften voorzag maar verrichte ook het grondwerk voor toekomstige
uitbreiding.

De University of District of Columbia (UDC) ondersteunt een brede missie van onderwijs, onderzoek en
gemeenschapsservice voor al haar colleges en scholen. Dit zijn onder andere het Community College, het
College of Agriculture, Urban Sustainability and Environmental Sciences, het College of Arts and Sciences, de
School of Business and Public Administration, de School of Engineering and Applied Sciences en de
David A. Clarke School of Law.  De universiteit heeft ongeveer 6.000 studenten, die zijn ingeschreven bij
vier locaties verspreid over het grootstedelijk gebied van het District of Columbia.

"MAXPRO VMS was een uitstekende oplossing omdat deze rechtstreeks met Pro-Watch is geïntegreerd. De
camera's op de satellietlocaties kunnen allemaal worden bewaakt vanuit de hoofdcampus."  

Eric Schaeffer, directeur van Advantech

University of District of Columbia – Verenigde Staten
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Honeywell-oplossing
Traditioneel bestaat de beveiliging van een gebouw van deze omvang
uit drie onafhankelijke systemen: toegangsbeheer, inbraakdetectie en
videobewaking. “Dit project kenmerkt zich door de complete gegeven-
sintegratie omdat de inbraakdetectie, toegangsbeheer en videobewaking
zijn gecombineerd in één uitbreidbaar netwerksysteem,” aldus Eric
Schaeffer, voorzitter van Advantech. 

Het systeem is voorzien van IP-camera's zodat het gemakkelijk kan worden
uitgebreid. Voor maximale efficiëntie heeft het systeem een eigen netwerk.
Hierdoor wordt de bandbreedte van het computernetwerk van de school
niet belast. ”Vanwege de grote omvang van de school bieden IP-camera's
een oplossing waarmee de gegevens direct centraal kunnen worden
verzameld. Bovendien zorgt het aanwezige netwerk ervoor dat er ook in
de toekomst gemakkelijk en voordelig extra IP-camera's kunnen worden
toegevoegd,” vervolgt Edward Fayda, projecttechnicus van Mahaffy &
Associates. 

Het omliggende terrein wordt bewaakt met PTZ-camera's en binnenca-
mera's bewaken de activiteit in algemene en belangrijke ruimten. De
conventionele digitale videorecorders werden vervangen door digitale
opslagarrays met hot-swappable harde schijven en RAID5-opname-
technologie. Hierdoor kan het systeem in de toekomst met minimale
kosten worden uitgebreid.

De voordelen
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• Het systeem kan zo worden geprogrammeerd dat het bij een
alarmgebeurtenis de locatie van het alarm herkent en overschakelt
van versnelde opname naar realtime opname. 

• In tegenstelling tot conventionele proximitykaarten kunnen smartcards 
worden geprogrammeerd met allerlei informatie zoals foto's, biometrische
gegevens en toegekende toegangsniveaus.

• De beveiliging kan automatisch worden uitgeschakeld door een geldige
kaart te lezen in die zone in de school, waardoor het gebruiksgemak
toeneemt en er minder valse alarmen worden veroorzaakt door
gebruikers. 

• Verloren kaarten kunnen vanuit het systeem gemakkelijk worden 
geblokkeerd en er hoeven geen sloten of sleutels meer te worden
vervangen.

• Bij calamiteiten kan het personeel de school op elk moment volledig 
vergrendelen.

Advantech
producten

Industriële
inbouwcomputer

en inbouwtouchscreen
van 105" 

Aangepaste
integratiesoftware voor

VISTA-250 en
beveiligingsbeheersysteem

Klantbehoeften
Toen het schoolbestuur besloot dat beveiliging essentieel was voor de dagelijkse activiteiten,

vroegen ze Mahaffy & Associates, Inc. om een systeem te ontwerpen. Zij selecteerden de integrator

Advantech.

St. Georges Technical High School, in Middleton in het hart van New Castle County, heeft
een terrein van ruim 20.000 vierkante meter en biedt ruimte aan 1000 scholieren. De school
is georganiseerd rondom kleinere leergemeenschappen en biedt leslokalen, praktijkruimten,
docentenkamers en verschillende services voor scholieren.

“Het geïntegreerde beveiligingssysteem van St. Georges is het ideale model voor scholen. Het is
een uniek project omdat er gebruik wordt gemaakt van een volledig geïntegreerd systeem op
basis van kaarten, met complete gegevensintegratie van alle subsystemen, IP-video, smartcard-
technologie en een eigen netwerk.” 

Eric Schaeffer, voorzitter van Advantech

St. Georges Technical High School – Delaware, Verenigde Staten
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Honeywell-oplossing
Dankzij de netwerkconfiguratie is het systeem ruimtebesparend en is er
minder tijd en geld nodig voor apparatuur en arbeidsloon omdat er geen
behoefte meer is aan zenders en ontvangers.. 

ARIA is bezig met de implementatie van de nieuwe HD3MDIP vaste
minidome-netwerkcamera, die bij uitstek geschikt is voor speelvloeren
vanwege de hoge beeldkwaliteit en mogelijkheid om high-defini-
tionbeelden vast te leggen onder wisselende omstandigheden, zoals bij
slecht licht. Bovendien zijn er minder camera's nodig voor het toezicht
op de speeltafels. 

“De beeldkwaliteit en prestaties bij weinig licht van deze camera's zijn
verbazingwekkend. De meeste casino's zijn nogal donker en dat levert
vaak problemen op voor videobewakingssystemen. De Honeywell
HD3MDIP gaat veel beter om met slechte verlichting dan enige andere
camera die ik ken en de resolutie is fantastisch. In plaats van twee
camera's per speeltafel met verschillende uitbetalingen hebben we nu
maar één camera nodig om elke kaart te zien,” aldus Ted Whitind.

De voordelen
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• Hoewel een upgrade van een analoog naar een digitaal systeem altijd 
efficiencyvoordelen zal opleveren, heeft dit systeem al een aantal
belangrijke successen opgeleverd die met een minder effectief digitaal
videobewakingssysteem niet mogelijk zouden zijn geweest. 

• Met MAXPRO VMS kon de beveiliging snel videobeelden opvragen 
en weergeven van elke camera, ongeacht het type of de fabrikant,
waardoor ze een verdachte konden aanhouden. 

• Dankzij de netwerkconfiguratie is het systeem ruimtebesparend en is 
er minder tijd en geld nodig voor apparatuur en arbeid omdat zenders
en ontvangers niet meer nodig zijn.

Klantbehoeften
• IP-camera's met 360 graden zicht bewaken de speelvloer en megapixelcamera's waarmee personen die 

zich tussen verschillende ruimten bewegen geïdentificeerd kunnen worden.

• Videobewaking van de parkeergelegenheid en winkels in het CityCenter.

• Mogelijkheid om contante geldtransacties overal in het complex in de gaten te houden en zowel 

achteraf als in realtime forensische analyse uit te voeren.

• Personeel de mogelijkheid geven om snel video van elke gewenste camera op te halen om problemen 

te identificeren en op te lossen wanneer deze zich voordoen.

Het gigantische nieuwe CityCenter-complex is het grootste privaat gefinancierde bouwproject in
de geschiedenis van de Verenigde Staten. Het project met een oppervlak van ruim 1,6 miljoen
vierkante meter spreid zich uit over 27 hectare en omvat het ARIA Resort & Casino met meer dan
4000 hotelkamers en 10 bars en lounges, en een speelruimte van 14.000 vierkante meter met 145
speeltafels en 1940 gokautomaten met serververbinding.

“De beeldkwaliteit en prestaties bij weinig licht van deze camera's zijn verbazingwekkend.”

Ted Whitind, hoofd bewaking

CityCenter-complex – Verenigde Staten
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Honeywell-oplossing
Omdat de panden op dertien locaties verspreid door de stad liggen, wilde
AHA één geïntegreerd platform. Daarom ontwikkelde FES Installations uit
Madison een beveiligingsoplossing met vaste camera's, PTZ-camera's en
Performance-serie DVR’s van Honeywell. Met deze krachtige combinatie
kunnen ze AHA een goede dekking bieden van de zones die ze willen
beveiligen en dit koppelen aan de centrale kantoren zodat alle panden
gezamenlijk kunnen worden bewaakt.

“De software is gebaseerd op een internetverbinding, dus we kunnen
zelfs vanuit huis meekijken als we
dat zouden willen. En natuurlijk kan
de politie de panden zien wanneer
er een alarmmelding binnenkomt.
Dat is erg handig want nu weten
ze bij vandalisme direct waar ze
moeten zijn en wat er precies is
voorgevallen wanneer ze ter
plaatse komen. Die kennis ter
plekke biedt grote voordelen,” legt
Longo uit.

De voordelen
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• De videobewaking wordt niet alleen gebruikt in gevallen van strafbare 
feiten, maar ook voor toezicht. 

• Met de nieuwe installatie zijn bewoners en medewerkers veel veiliger.

Klantbehoeften
Een uitgebreid beveiligingsplan om vandalisme en de hieraan gerelateerde kosten  te voorkomen.

De Albany Housing Authority (AHA) zorgt sinds 1948 voor goede woongelegenheid in veilige
buurten verspreid over Albany, in de staat New York. Het bedrijf bezit en exploiteert 1800
sociale woningen en beheert een doorlopend rehabilitatieprogramma voor sociale woningbouw
met een gemiddelde jaarlijkse waarde van $2,5 miljoen. De corporatie biedt gezinnen een
degelijke basis voor een geslaagd leven, met hoogwaardige huurwoningen, eigen huizenbezit,
werkgelegenheid en kansen voor kleine bedrijven.

“Vandalisme zorgt voor negatieve beeldvorming. Daarnaast kost het herstel ervan geld.” 
Steven Longo, uitvoerend directeur van AHA.

“Vanuit al onze kantoren kunnen we beelden van alle panden bekijken. Dat is een groot voordeel.” 
Peter Ragsdale, directeur beheer van AHA

Albany Housing Authority – New York, Verenigde Staten
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Honeywell-oplossing
Omdat de woongemeenschappen verspreid over de stad liggen, wilden
de medewerkers van THA complete integratie van alle videobeelden.
Daarnaast moesten de opnamen worden gecentraliseerd zodat deze
kosteneffectiever konden worden beheerd. 

“Een van de uitdagingen in onze bedrijfstak is dat informatie van
verschillende locaties door de hele stad moet worden verzameld op
één centrale locatie. Daarbij moet ook worden gekeken naar de balans
tussen kosten en technologie,” vertelt Michael Vertolli, voorzitter van
ComTec Systems.

Op basis van deze behoeften ontwikkelde ComTec een uniek draadloos
netwerk voor het versturen van bewakingsbeelden, toegangsbeheer en
andere gegevens naar een controlecentrum. De draadloze oplossing
blijkt financieel zeer aantrekkelijk te zijn omdat aanleg van kabels niet
noodzakelijk was. Hierdoor hoefden er geen sleuven te worden gegraven
en bestaande omgevingen niet te worden opgebroken.

Het MAXPRO™ VMS van
Honeywell is een essentieel
onderdeel van de installatie.
Dit unieke videobeheer-
systeem overbrugt de
kloof tussen analoge en
digitale systemen.
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• Het maakt integratie mogelijk van alle camerasystemen en biedt één 
gebruikersinterface voor het beheer van het complete systeem. 

• Met de eenvoudige sleepfuncties kunnen meerdere gebruikers
incidenten delen met andere operators. 

• Sinds de implementatie is de criminaliteit afgenomen en is ook het 
illegaal dumpen en onbevoegd gebruik van bepaalde gebieden
aanzienlijk gedaald. Maar bovenal, de gemeenschap voelt zich veilig.
En daarmee is de missie van THA om een veiligere gemeenschap
te creëren voor de bewoners geslaagd.

Klantbehoeften
• Een veiligere omgeving creëren, waarin mensen zich prettig genoeg voelen om van en naar hun

woning te lopen, ongeacht het tijdstip.

• Medewerkers hulpmiddelen bieden om effectiever te werken.

De Trenton Housing Authority is aan het eind van de jaren dertig opgericht en biedt goede,
betaalbare huisvesting voor bewoners met lage tot modale inkomens in de stad Trenton in
New Jersey. Het doel van de corporatie is om bewoners een veilige en gezonde woning te
bieden en hen te helpen zelfvoorzienend te worden. In de afgelopen 30 jaar heeft de THA
bijna 2000 gezinnen ondersteund. Vandaag de dag is de THA een autonome instelling met
een juridische basis in de staat New Jersey. De ATA wordt deels gefinancierd door de federale
overheid en bestuurd door een Raad van Commissarissen met zeven leden.

“MAXPRO VMS is ideaal voor controlecentra waar meerdere operators een groot aantal camera's
tegelijk bewaken.” 

Maureen Bruen, regionale verkoopmanager van Honeywell Video Systems

Trenton Housing Authority – New Jersey, Verenigde Staten
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Honeywell-oplossing
Voor het selecteren van de juiste leverancier werd een aanbesteding
uitgeschreven. “Niet lang nadat de tests waren gestart, werd duidelijk
dat de camera's van Honeywell het beste resultaat leverden bij de overgang
van dag naar nacht, heldere beelden van een hoge kwaliteit boden en de
concurrentie ver achter zich liet qua prijs-prestatieverhouding,” vertelt
Peter Karsman, hoofd facilitaire zaken van Ziekenhuis Amstelland.
Naast de 90 camera's werden er zes Fusion IV-netwerkvideorecorders
(NVR’s) met FVMS-software van Honeywell geïnstalleerd. Elke krachtige
Fusion IV ondersteunt maximaal 32 IP-camera's. Wanneer deze met
elkaar worden gekoppeld, kunnen meerdere Fusion NVR’s honderden
camera's aansturen. Daarmee voldoet het systeem aan de eisen voor
grootschalige geïntegreerde IP-systemen zoals in Ziekenhuis Amstelland.

De voordelen
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• Met de installatie van de Honeywell-camera's en -netwerkvideorecorders
beschikt Ziekenhuis Amstelland over een degelijke geïntegreerde
IP-bewakingsoplossing. 

• Het nieuwe IP-systeem leverde bovendien significante efficiëntiever-
beteringen op voor Ziekenhuis Amstelland. Dankzij de vooraf ge-
definieerde instellingen voor bewegingsdetectie nemen de camera's
alleen op wanneer er beweging is. Met de videobeheersoftware kan
vooraf een locatiekaart worden geladen waarop de exacte locatie
van incidenten wordt weergegeven. De Honeywell-oplossing zorgt
voor een grotere veiligheid en betere informatievoorziening voor
het beveiligings- en receptiepersoneel. 

• In de videobeheersoftware kunnen verschillende gebruikersprofielen 
worden gedefinieerd. Deze functionaliteit is van essentieel belang in
het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en maakt het
mogelijk om te bepalen wie het recht heeft om opnamen te bekijken en
te gebruiken. Dit moet illegaal gebruik van beelden voorkomen en de
privacy van medewerkers en patiënten waarborgen. 

• De high-definitioncamera's van Honeywell vereisen een zeer lage 
bandbreedte, wat een extra besparing oplevert. De heldere beeld-
kwaliteit en de probleemloze overgang van dag- naar nachtopname
zorgen op elk moment van de dag voor betrouwbare gegevens en een
goed overzicht.

Klantbehoeften
• Het opnieuw evalueren van het beveiligingssysteem na een omvangrijk nieuwbouw- en

renovatieproject. De toename van de te beveiligen oppervlakten, de behandelcapaciteit en de
dagelijkse doorstroom van mensen, vereisten een nieuwe beveiligingsoplossing.

• Een geoptimaliseerd beveiligingssysteem dat de veiligheid van personeel, patiënten,
medicijnvoorraden en medische apparatuur waarborgt. 

• Bij deze grootschalige renovatie lag de nadruk op uitbreiding van het camerasysteem en de 
overstap naar een geïntegreerde IP-beveiligingsoplossing voor de binnenruimten en omliggende
terreinen.

Ziekenhuis Amstelland biedt hoogwaardige medische zorg in een vriendelijke en kleinschalige
omgeving aan de bewoners in en rondom Amstelveen. Na een omvangrijk nieuwbouwproject in
2009-2010 en een grote renovatie van het oude gebouw in 2011 heeft Ziekenhuis Amstelland zich
ontwikkeld tot een modern ziekenhuis waarin veel aandacht is besteed aan de veiligheid.

"Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen in de markt en de technologie gaat snel vooruit. We wilden
onze klant laten profiteren van de vooruitgang in beeldkwaliteit." 

Arjan Kleuver, projectmanager bij BAM Techniek

Ziekenhuis Amstelland – Nederland
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Honeywell-oplossing
Het contract met Northern Ireland Healthcare Group (NIHG) werd aan BPS toegekend
voor de installatie van het CCTV-beveiligingssyteem. De geïnstalleerde oplossing
omvat meer dan 300 camera's, een combinatie van Honeywell pan/tilt/rotatie (PTZ) en
vandalismebestendige vaste domes met dag/nacht-functionaliteit, evenals 22 HRDP
digitale videorecorders (DVR's) die door het hele complex werden geïnstalleerd om
belangrijke zones te bewaken. Honeywell's MAXPRO®-matrix werd ingezet, zodat
beveiligingspersoneel dit veelzijdige beveiligingssysteem eenvoudig kunnen bedienen en
verkeer van bezoekers, personeel en patiënten kunnen bewaken, zowel binnen in het
hele ziekenhuis als op het omliggende terrein. Hoewel de beveiliging van het hele
complex van cruciaal belang was, moest er speciale aandacht worden besteed aan
drie zones:
Spoedeisende hulp  
De veiligheid garanderen van medewerkers, patiënten en bezoekers die van het ziekenhuis
gebruik maken, is van essentieel belang. De installatie van de PTZ-domes van
Honeywell maakt een gedetailleerde bewaking mogelijk op de afdeling Spoedeisende
hulp, en er kunnen heldere, gedetailleerde beelden worden opgehaald als er zich een
incident mocht voordoen. De domes hebben ook een preventieve functie en werken
als vroegtijdig waarschuwingssysteem, zodat grotere incidenten snel kunnen worden
onderschept en opgelost. De HRDP DVR's van Honeywell zorgen ervoor dat alle
gebeurtenissen nauwkeurig worden vastgelegd en opgeslagen, eenvoudig toegankelijk
zijn en zo nodig als bewijsmateriaal kunnen worden gebruikt in het geval van een
inbreuk op de beveiliging of een incident met betrekking tot de gezondheid en veiligheid. 
Parkeerplaats en afgelegen buitengebieden  
Op het terrein werden een aantal 'Helppunt'-knoppen geïnstalleerd voor extra beveiliging.
Gekoppeld aan de MAXPRO®-matrix worden met een druk op deze knoppen de
dichtstbijzijnde PTZ-camera's geactiveerd en direct naar vooraf ingestelde posities
gedraaid om vanuit verschillende hoeken zicht te bieden op het omliggende gebied.
Vervolgens kan het beveiligingspersoneel de camera's handmatig bedienen, zodat ze
tijdig gepaste actie kunnen ondernemen in situaties met een potentieel hoog risico. 
Accommodatie voor directie en medewerkers  
Dit is een zone met veel verkeer en een continu komen en gaan van verschillende
personen. De minidomes voor binnengebruik van Honeywell sluiten perfect aan bij
dit doel vanwege hun vermogen zich aan te passen aan variabele lichtomstandigheden,
wat resulteert in scherpe, heldere kleuropnames in donkere omgevingen of tegen-
lichtsituaties zoals vensters en deuropeningen. Dit levert een betrouwbare beveiliging
op met bruikbare video-opnames die zo nodig tot bewijsmateriaal kunnen dienen, ongeacht
de lichtomstandigheden. Ook werden er in deze zone Honeywell ACUIX™ ES PTZ-domes
geïnstalleerd. Deze camera's beschikken over instellingen voor privacyzones en zijn
ideaal voor gevoelige zones: de privacy beschermen en toch het hoogste niveau van
beveiliging bieden. In combinatie met de DVR's van Honeywell gebruiken deze
camera's bewegingsdetectie om de opnamesnelheid (aantal beelden per seconde)
automatisch op te schroeven, meer details van een scène op te nemen en de maximale
hoeveelheid details vast te leggen bij de in- en uitgangen van gebouwen. Dit resulteert
in een systeem dat de beveiliging maximaliseert en stroomlijnt, eenvoudig te bedienen
en beheren is en de veiligheid van patiënten en ziekenhuispersoneel waarborgt.
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De voordelen  Betrouwbaar beveiligingssysteem  
Dankzij hun expertise met vergelijkbare beveiligingsinstallaties en hun ervaring met
het beproefde en betrouwbare CCTV-systeem van Honeywell was BPS in staat een
betrouwbare oplossing te leveren dat aan de veeleisende behoeften van de klant voldeed.  
Keuzemogelijkheden en flexibiliteit voor alle beveiligingsbehoeften  
De veelzijdige cameralijn van Honeywell sloot perfect aan bij de uiteenlopende toe-
passingen en lichtomstandigheden die zo typisch zijn voor een ziekenhuisomgeving. 
24 uur per dag beveiliging en gemoedsrust 
De veiligheid van medewerkers, patiënten en bezoekers wordt dag en nacht gegarandeerd
met continue CCTV-bewaking van zones met een hoog risico.
Toekomstbestendig en uitbreidbaar ter ondersteuning van de ontwikkelingen binnen
het ziekenhuis  
Het CCTV-systeem is toekomstbestendig, zodat op een kosteneffectieve manier kan
worden ingespeeld op uitbreidingvereisten.

Klantbehoeften
• Het hoofdgebouw van het ziekenhuis, evenals de accommodatie voor directieleden/hoofdmedewerkers en 

elf parkeerplaatsen, vereiste een robuuste, betrouwbare en flexibele beveiligingsoplossing ter bescherming
van patiënten, bezoekers en personeel.  

• Er was een geïntegreerd en beproefd beveiligingssysteem met CCTV-bewaking nodig dat voldeed aan de 
complexe beveiligingsvereisten van dit hypermoderne ziekenhuis. De gespecificeerde oplossing vereiste
bewaking met behulp van een geïntegreerd systeem van IP- en analoge camera's.

South West Acute Hospital, eigendom van de Western Health and Social Care Trust, is een hypermodern complex
ten noorden van de stad Enniskillen in Noord-Ierland. Met een grondoppervlak van 21 hectare en voor de prijs
van 270 miljoen Britse pond werd het ziekenhuis gebouwd om een uitgebreide reeks diensten aan te kunnen
bieden, waaronder acute geneeskunde, dagchirurgie en geplande chirurgie, intensive care, spoedeisende
hulp en door consultants geleide verloskundige diensten. De faciliteit biedt de modernste klinische praktijken
en maakt gebruik van de allernieuwste technologieën, die leiden tot een betere zorg voor patiënten. Zodoende
is het tevens het eerste ziekenhuis in Noord-Ierland waar 100% van alle accommodaties uit eenpersoonskamers
bestaat.

"We hebben voor de video-opname- en bewakingsoplossingen van Honeywell gekozen omdat we reeds bekend
waren met het uitgebreide en veelzijdige productaanbod. We installeren al een aantal jaren Honeywell-producten
en we wisten dat we erop konden vertrouwen dat de voorgestelde oplossing overeen zou komen met de vereiste
specificaties van dit specifieke project." 

Clive Kinnear, Senior Manager – Security Systems, BPS.

South West Acute Hospital – Noord-Ierland
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Honeywell-oplossing
Ze stonden voor de uitdaging om toegangscontrole, CCTV (IP en analoog)
en inbraaksystemen te combineren tot een samenhangend, geïntegreerd en
gebruiksvriendelijk systeem. Honeywell werd geselecteerd vanwege de
naadloze interoperabiliteit met WIN-PAK®, Fusion digitale videorecorders
(DVR's) en de inbraakcentrale van het Galaxy Dimension-systeem. Hiermee
ontstaat uiteindelijk een krachtige, betrouwbare totaaloplossing. Het
Honeywell WIN-PAK-toegangsbeheersysteem is uitgerust met 104 smart-
cardlezers en zevenentwintig Honeywell-besturingspanelen. Voor video
biedt WIN-PAK een volledige, verbeterde integratie van digitale video met de
twee Fusion digitale videorecorders die in de controlekamer van de zieken-
huisbeveiliging zijn geïnstalleerd. Dankzij integratie kan video worden
gekoppeld aan zowel toegangscontrole als inbraakgebeurtenissen en -alarmen
van het Galaxy-systeem. Met de software kunnen videofragmenten eenvoudig
worden afgespeeld op basis van een tijdstip of gebeurtenis. Dankzij de
integratie kunnen gebruikers camera's volledig besturen, zoals pannen,
tilten en zoomen. Daarnaast kunnen live-gebruikers worden gecontroleerd
met opgeslagen afbeeldingen via de optie voor videoverificatie. De Honeywell
Equip IP True Day/Night-boxcamera's zijn geïnstalleerd in het restaurant van
het gezondheidscentrum om diefstal te voorkomen en beweging en activiteiten
in dit gedeelte van het gebouw te bewaken. Deze specifieke camera is
met name ontworpen voor de herkenning van objecten in locaties waar
de verlichting variabel of slecht is, zoals in een restaurant. De installatie is
gemakkelijk en snel, en kan worden aangepast via een webclient of NVR
(netwerkvideorecorder).
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• Ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen zijn aantrekkelijke locaties 
voor criminaliteit. De oplossing van Honeywell met DVR's en camera's
biedt een degelijk, nauwkeurig en dynamisch videosysteem waarmee
beelden van gebeurtenissen kunnen worden bewaakt, geregistreerd en
vastgelegd. 

• Dankzij de snelheid, nauwkeurigheid en efficiency van het systeem kunnen 
beveiligingsmedewerkers optreden tegen eventuele problemen, in realtime of
door bewijs te verstrekken voor verdere stappen. 

• De naadloze integratie en interoperabiliteit bieden de klant enorme voordelen.
De deuren die worden bediend met het WIN-PAK toegangscontrolesy
steem, worden bijvoorbeeld ook gevolgd door camera's zodat de beveili-
gingsmanager visueel kan controleren wie de gecontroleerde deuren pas-
seert. Dankzij WIN-PAK weten beveiligingsmedewerkers precies wie zich
op een bepaald moment in het gebouw ophoudt en in welke specifieke
zone. In combinatie met geïntegreerde video kunnen ze het gebouw in
realtime bewaken en iedereen dus een veiligere omgeving bieden.

Klantbehoeften
• Een uitgebreide, geïntegreerde beveiligingsoplossing was nodig om de patiënten, medewerkers en 

bezoekers in de faciliteit te beschermen en te volgen. 

• Voor de gespecificeerde beveiligingsoplossing waren geïntegreerde digitale opname, toegangscontrole, 

inbraakdetectie en videobewaking (IP en analoge camera's) vereist. 

• Een van de belangrijkste aspecten van elke grote beveiligingsinstallatie is dat verschillende producten 

naadloos moeten kunnen worden geïntegreerd en samenwerken. De eindgebruiker profiteert van een

betrouwbaar, aangepast en geavanceerd beveiligingssysteem dat volledig is geïntegreerd.

Het Whitegate Health Centre, een nieuw centrum voor eerstelijnszorg van het Britse ziekenfonds (NHS)

in Blackpool, werd in september 2009 geopend voor het publiek. Het centrum voor eerstelijnszorg

werd gebouwd als onderdeel van een breed initiatief van de NHS om poliklinische en chirurgische

gezondheidszorg onder één dak te brengen zodat ziekenhuizen zich konden concentreren op eerste

hulp, chirurgie en specialistische zorg.

“Dankzij het uitgebreide productaanbod en de geïntegreerde oplossingen van Honeywell kon Black Box een
compleet beveiligingssysteem specificeren met producten van één betrouwbare leverancier.” 

David Barnes, Black Box Security
“Met dit systeem kunnen we het gebouw van binnen en van buiten in de gaten houden, zodat we even-
tuele problemen kunnen corrigeren voordat ze uit de hand lopen.” 

Dave Hamilton, facilitair manager bij de Eric Wright Group

NHS-centrum voor eerstelijnszorg – Blackpool, Verenigd Koninkrijk
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Honeywell-oplossing
• Het veranderende programma en de wisselende teams en functiegroepen, plus 

de bijbehorende variëteit aan autorisatieniveaus in verband met tijdsregistraties
en bewakingsgebieden, leidde tot de behoefte aan een geavanceerd beveili-
gingssysteem. Geleid door eerdere positieve ervaringen met beveiligings-
installaties op andere locaties van Endemol Productions, koos ook het DeLaMar
Theater voor een beveiligingsoplossing van Honeywell en installateur Shield
Beveiligingstechniek vanwege de uitgebreide ervaring met het ontwerpen van
geavanceerde beveiligingsintegraties.  

• Dankzij Honeywell WIN-PAK® hebben gebruikers de controle over hun 
toegangsbeheer en geïntegreerde beveiligingssystemen met behulp van plat-
tegronden. Het DeLaMar Theater koos voor het beproefde en betrouwbare Ga-
laxy® Dimension-inbraakcentrale met diverse IP- en analoge camera's in de
ACUIX™-serie en de Performance-serie, aangesloten op een Fusion IV 32-ka-
naals digitale videorecorder met VideoBlox.

"We praten over de 'Front of house' en de 'Back of house', en voor de beveiliging
van elk van deze gebieden gelden eigen specifieke vereisten."  

Patrick Uni, gebouwbeheerder, DeLaMar Theater
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• De beveiligingsoplossing voldoet aan alle specifieke behoeften met betrekking 
tot de beveiliging en flexibiliteit per gebied. De integratie van toegangsbeheer,
inbraakpreventie en CCTV heeft tot één beheersbaar systeem geleid.  

• Sinds de opening is het aantal diefstalincidenten drastisch teruggelopen en 
kunnen de menselijke fouten die tot beveiligingsproblemen leiden automatisch
worden geïdentificeerd en gerectificeerd.

Klantbehoeften
• De faciliteiten, bezoekers, medewerkers en activa van het theater, waaronder de waardevolle kunstcollectie, 

de inventaris en de administratieve documenten, moesten continu worden beveiligd en beschermd tegen
diefstal en vandalisme.  

• Wanneer er een avondvoorstelling is, kan het DeLaMar Theater rekening op duizenden aanwezigen, evenals 
de aanwezigheid van medewerkers, gast-technici en acteurs die naar binnen en buiten lopen en zich door
de diverse ruimtes verplaatsen.  Daarom was het nodig om de beveiligingsbehoeften aan de voor- en achterzijde
van het gebouw te evalueren. De beveiliging van de voorzijde omvatte onder meer de continue stroom van
personen en de beveiliging van de kunstcollectie, terwijl er toch een uitnodigende en open atmosfeer moest
heersen.  Aan de achterzijde ging het om het beveiligen van kantoren, kleedkamers, opslag van instrumenten,
het podiumgebied, evenals de bewaking van ongeautoriseerd personeel van andere productieteams die
op hetzelfde moment en op andere momenten gebruik maken van de faciliteiten.

Het DeLaMar Theater bevindt zich in het hart van Amsterdam. De stuwende kracht achter dit nieuwe theater is de
VandenEnde Foundation, die in 2001 werd opgericht door Joop van den Ende en zijn vrouw Janine en tot
hoofddoel heeft het bevorderen van cultuur en cultureel ondernemerschap. Joop van den Ende is de oprichter
van een van 's werelds grootst mediaproductiebedrijven, Endemol Productions. Na een intensieve verbouwing
werd het DeLaMar Theater in november 2010 geopend. Het is een hedendaags theater dat eersteklas amu-
sement toegankelijk wil maken voor een breed publiek. Er zijn twee grote theaterzalen voor 1.500 personen en
diverse ruime foyers evenals een Grand Café. De foyerruimtes bieden ook onderdak aan een zeer speciale
kunstcollectie van foto's op megaformaat door Nederlandse kunstfotografen met het thema 'theater'.

"De uitdaging van het project was om niet alleen in alle opzichten een werkbaar systeem te ontwerpen, maar
ook om eventuele problemen voortvloeiend uit de menselijke factor uit te sluiten. Dit is meteen ook de reden
waarom we expliciet hebben gekozen voor de integratie van inbraakdetectie in het videobewakingssysteem."

Stephan Azijnman, projectmanager en mede-eigenaar, Shield Beveiligingstechniek

DeLaMar Theater – Amsterdam, Nederland
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Honeywell-oplossing
Honeywell Fusion DVR en Honeywell MAXPRO®-videobewakingsmatrix : 

• Er zijn zes Honeywell Fusion DVR's geïnstalleerd in een speciale serverruimte
naast de controlekamer in het gebouw. Het opgenomen beeldmateriaal
wordt opgeslagen in verschillende RAID-opslagunits met een geheugen-
capaciteit van vijf terabyte. Op deze manier kan het team meer materiaal
met een hogere beeldkwaliteit langer opslaan dan mogelijk was met het
oude systeem. Het is belangrijk voor een museum of galerie dat verdacht
gedrag over een langere periode kan worden gevolgd en bewaard zodat
dit later als bewijs kan dienen. 

• De Honeywell MAXPRO-matrix vervangt de oude videobewakingsmatrix. 
Deze bestuurt 90 bestaande vaste en volledig functionele domecamera's
in en buiten het gebouw. 

• De volledig programmeerbare Honeywell UltraKey™-toetsenbordcontroller
is gekozen vanwege de intelligente en gebruiksvriendelijke bediening
van het videobewakingssysteem. Het paneel werd in de controlekamer
geïnstalleerd in combinatie met enkele monitoren en bedieningsapparatuur.
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• De beveiligers kunnen nu direct opnamen weergeven van incidenten en 

stille beelden met een hoge resolutie produceren, opslaan en afdrukken. 

• Het Royal Armouries Museum profiteert nu al van het vernieuwde bevei-

ligingssysteem door de lagere onderhoudskosten. Er hoeven minder vaak

technici te worden opgeroepen, de apparatuur is betrouwbaar en het

beveiligingsteam op locatie is volledig getraind om om te gaan met eventuele

problemen die zich voordoen. Naarmate de tijd verstrijkt, neemt de

werkelijke waarde toe dankzij deze blijvende kostenbesparingen.

• De MAXPRO-videobewakingsmatrix is naadloos geïntegreerd met de 

bestaande camera's op locatie. De inbraakalarmen en Fusion DVR's

zijn bovendien gekoppeld met het systeem. Hierdoor bespaart de klant

aanzienlijk op de kosten omdat directe vervanging van het bestaande

camera- en alarmsysteem niet noodzakelijk was.

• De Honeywell MAXPRO-matrix en het -beheersysteem vormen de interface

voor alle beveiligingsfuncties. Een groot voordeel van de integratie is

dat gebruikers niet langer over verschillende vaardigheden hoeven te

beschikken om bijvoorbeeld de videobewaking, toegangsbeheersystemen en

brandalarmen te bedienen. Ze worden gewoon getraind in het gebruik van

één interface.

Klantbehoeften
Het Royal Armouries Museum heeft ontelbare kostbare stukken. Het is daarom van essentieel belang
dat het beveiligingssysteem, en met name de video-oplossing, een dergelijk historisch erfgoed effectief kan
bewaken. De bestaande digitale videorecorders (DVR's) en videobewakingsmatrix worden als ineffi-
ciënt en verouderd beschouwd. Er worden regelmatig fouten gemeld en onderhoudstechnici moeten
vaak langskomen om onderdelen te repareren of te vervangen. Bij elkaar opgeteld lopen de jaarlijkse
kosten voor de klant behoorlijk op en de installateur is van mening dat er een betere manier is om die
middelen te besteden. Bovendien kon men niet vertrouwen op de integriteit van de videobewaking
vanwege de constante stroom aan fouten, reparaties en uitval.

Het Royal Armouries Museum is gehuisvest in een speciaal gebouwd miljoenencomplex in het hart van
de dure Clarence Dock-project in het centrum van Leeds. Het museum huisvest de nationale collectie van
wapens en wapenrusting die bestaat uit meer dan 70.000 objecten, waaronder wapens, wapenrusting
en geschut uit de periode van de middeleeuwen tot nu. Tot de collectie behoren onder meer de
Koninklijke wapenrusting van de Tudor- en Stuart-koningen en wapens en uitrusting uit de Engelse
burgeroorlogen.

“We hadden het niet beter kunnen treffen met het nieuwe videobeheersysteem. Mijn team kan nu in een han-
domdraai hoogwaardige beelden opvragen en downloaden van alle Fusion-systemen en de MAXPRO®-ma-
trix, en met de UltraKey-controller kunnen gebruikers het hele systeem gemakkelijk beheren.”

Adrian Payne, beveiligingsmanager van het Royal Armouries Museum

Royal Armouries Museum – Leeds, Verenigd Koninkrijk
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Honeywell-oplossing
• Meer dan 280 Honeywell-camera's en domes voor binnen en buiten.

• PTZ ACUIXTM met Day/Night-technologie en Wide Dynamic, robuuste 
domecamera's om vandalisme buiten te voorkomen en vandalisme-
bestendige minidomes voor binnentoepassingen met een onopvallend
ontwerp dat aansluit op het interieur en de decor van het winkelcentrum. 

• De camera's zijn via een UTP-kabel aangesloten op Fusion digitale
videorecorders (DVR's) met 16 kanalen. Daarvan zijn er 20 geïnstalleerd
in verschillende technische ruimten. 

• De technische ruimten en de meldkamer zijn met elkaar verbonden via 
een 1Gbps-ethernetnetwerk via optische vezel. In de meldkamer
bevinden zich twee PC's waarmee de operators alle beelden kunnen
monitoren, kopiëren of opslaan middels de Honeywell Fusion-video-
beheersoftware HFVMS. 

• De ingangen van het winkelcentrum worden beheerd met behulp van een 
WIN-PAK®-toegangsbeheeroplossing die is gekoppeld aan twee
Galaxy®-inbraakpanelen. Door deze integratie ontstaat er één gea-
vanceerd beveiligingssysteem voor het gehele complex.

• Het digitale Fusion DVR-systeem van Honeywell biedt een software-
platform waarmee ook videosignalen voor andere oplossingen van
Honeywell kunnen worden verwerkt, zoals intelligente videoanalyse
met Active Alert®, waarmee personen en objecten gevolgd kunnen
worden.
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• De beveiligingsmedewerkers kunnen opnamen van een incident nu 
direct weergeven en beelden met een hoge resolutie produceren
waarmee het beveiligingspersoneel een verdachte van diefstal of
vandalisme kan aanhouden. 

• Dankzij de RAID-opslagunits kan het team meer materiaal gedurende 
een langere periode bewaren. Dit kan de politie of het winkelcentrum
helpen wanneer juridische stappen worden ondernomen. Bovendien
is het hele proces efficiënter en effectiever geworden. WINPAK

Klantbehoeften
Een leverancier die een digitaal platform kan bieden dat de meest gangbare en nieuwste
technologieën op het gebied van video, toegangsbeheer en inbraakdetectie weet te integreren
binnen één beveiligingssysteem.

Euroma2 is een van de grootste winkelcentra in Europa. Het complex is gelegen in Eur, een buurt
in de buitenwijk van Rome, en bestaat uit vijf verdiepingen, waarvan twee ondergrondse parkeerni-
veaus met 4.000 parkeerplaatsen. Euroma2 telt meer dan 220 winkels en 20 restaurants.

“We zijn zeer tevreden over de nieuwe Honeywell Fusion DVR. We zijn veel beter toegerust om
met video-incidenten om te gaan. Het beheer van de beveiligingssystemen van het winkelcentrum
is nu een stuk gemakkelijker en efficiënter.” 

Attilio de Micheli, beveiligingsmanager van Euroma 2

Winkelcentrum EUROMA2 – Rome, Italië
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Honeywell-oplossing
Dankzij het uitgebreide functiepakket en de betaalbare prijs is de HRDP
Performance-serie van Honeywell een ideale DVR voor een groot aantal
verschillende bewakingstoepassingen voor kleine en middelgrote winkels,
financiële instellingen, magazijnen en onderwijsinstellingen. Door de
beschikbaarheid van een webbrowser naast de software voor toegang
op afstand biedt HRDP nieuwe toepassingsmogelijkheden om aan de
vereisten van klanten te voldoen. Eigenaren van bedrijven of bevei-
ligingsmanagers kunnen hun bedrijf vanaf vrijwel elke locatie ter wereld
controleren met een pc, een webbrowser en een internetverbinding. De
HRDP is voor installateurs en klanten gemakkelijk te gebruiken omdat
deze vergelijkbaar is met apparaten uit de Honeywell Fusion-serie.
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De HRDP uit de Performance-serie is in alle winkels van Thomas Cook
geïnstalleerd met een combinatie van DVR's met 4, 8 en 16 kanalen,
afhankelijk van de grootte van de winkel.

"In ons netwerk van winkels in het Verenigd Koninkrijk en Ierland werken
meer dan 5000 mensen en het is van het grootste belang om een zo veilig
mogelijke werkomgeving voor hen te creëren. De waarde van CCTV als
afschrikmiddel blijft ter discussie staan, maar het aan de politie kunnen
leveren van beelden van goede kwaliteit van criminelen om een veroordeling
mogelijk te maken, is een kernelement van mijn strategie om criminaliteit
te bestrijden. De DVR uit de Performance-serie is voldoende intuïtief
om door een niet-technisch persoon te worden bediend en bewijsma-
teriaal te verkrijgen, waardoor de kans op een veroordeling na een in-
cident groter wordt. We zijn zeer tevreden met het product van
Honeywell, dat zeer kundig is geïnstalleerd en wordt onderhouden door
Challenger 2”, merkt Steve Nelson van Thomas Cook op.

Klantbehoeften
In 2007 constateerde Steve Nelson, hoofd beveiliging bij Thomas Cook, dat er binnen het
bedrijf behoefte was aan een compacte oplossing om in elke reiswinkel digitale video-opnamen
te kunnen maken. Deze oplossing moest voldoende gebruiksvriendelijk zijn om door een
winkelmanager te kunnen worden gebruikt. Na de markt van DVR-apparatuur grondig te
hebben onderzocht, benaderde hij Challenger 2 Limited, een nationaal beveiligingsbedrijf
dat is gevestigd in Londen. Dit bedrijf kwam met een aanbeveling voor drie DVR-oplossingen die
voldeden aan de minimumstandaard die werd vereist door Thomas Cook. 

Na een verdere evaluatieprocedure koos Steve Nelson voor de HRDP digitale videorecorder uit
de Performance-serie van Honeywell. Deze recorder is gebruikt om de bestaande VHS-
opnamesystemen in alle winkels te vervangen.

Met circa 800 reiswinkels, 19 miljoen reizigers per jaar en meer dan 30.000 werknemers is
Thomas Cook een van 's werelds belangrijkste reisorganisaties.

“Zodra Challenger 2 Honeywell benaderde met dit project, wist ik dat de HRDP Performance-serie
digitale videorecorders (DVR) perfect zou passen.”

.” Daniel Wan, UK Channel Marketing Leader bij Honeywell Security Group

Thomas Cook – Verenigd Koninkrijk
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Honeywell-oplossing
De oplossing van Honeywell Security bestaat uit een WIN-PAK™-toegangs-
beheersysteem met Honeywell-controllers, ongeveer 30 OmniClass™-le-
zers met integratie met de ruim 200 videobewakingscamera's, de Fusion
digitale videorecorder (DVR), het Fusion-videobeheersysteem (FVMS), de
MAXPRO®-matrix en Honeywell-monitoren voor de videowand in de contro-
lekamer. 
• In zones met lichtomstandigheden die voor een hoog contrast zorgen, zoals 

het busstation en het serviceplatform, zijn Honeywell-camera's met een
breed dynamisch bereik geïnstalleerd.

• Daarnaast werden Honeywell Orbiter PTZ-camera's, vandaalbestendige 
minidomes en Day/Night-boxcamera's (alle met NVT ingebouwd in de
koppen) geïnstalleerd om optimale bewakingshoeken te bieden, zodat
geen enkel gebied aan de aandacht ontsnapt.

• Alle Orbiter-camera's zijn aangesloten via een MAXPRO-matrix en de
beelden worden opgenomen en opgeslagen op 14 Fusion DVR's die elk zijn
voorzien van een live display, zodat snel kan worden gereageerd wanneer
dat nodig mocht zijn. 

• Met de FVMS-beheersoftware heeft het beveiligingspersoneel volledige 
controle over de informatie die via het systeem wordt verstuurd en kunnen
ze belangrijke functies van FVMS gebruiken, zoals: plattegronden impor-
teren, live-video bewaken, alarmen bewaken, opgeslagen opnames ex-
porteren en interessante zones en activiteiten aanwijzen met de
eenvoudige beheerfuncties. 

• De toegang tot alle ‘niet-publieke’ deuren wordt beheerd door het
WIN-PAK-systeem, Honeywell-controllers en OmniClass-lezers. Alle nood-
uitgangen zijn van een alarm voorzien en zijn verbonden met camera's
zodat wanneer een alarm wordt geactiveerd, een alarmmelding op het
WIN-PAK-controlescherm verschijnt. Hiermee kunnen de beveiligingsme-
dewerkers de locatie van het alarm identificeren en rechtstreekse beelden
bekijken van de camera die dat gebied via de Fusion DVR bewaakt.
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• De beveiligingteams in de winkels kunnen erop vertrouwen dat eventuele 
criminaliteit ook buiten hun winkels wordt opgenomen, waardoor de cri-
minaliteit afneemt en klanten veiliger kunnen winkelen. 

• Het uitgebreide videobewakingssysteem kan ook worden gebruikt om snel 
verdwaalde kinderen op te sporen, waarna servicepersoneel van het
winkelcentrum wordt gevraagd het kind op te vangen totdat dit met de
ouders wordt herenigd.

Dankzij de integratie van toegangsbeheer en videobewaking wordt onbevoegde
deurtoegang vermeden en kunnen alarmgebeurtenissen zoals het openen
van een branduitgang snel en nauwkeurig worden afgehandeld.

Klantbehoeften
De systeemspecificatie eiste : 

• Een gebruiksvriendelijke geïntegreerde oplossing voor onopvallende bewaking in dit prestigieuze 

winkelcentrum.

• Een geavanceerde geïntegreerde oplossing voor toegangsbeheer en digitale videobewaking van alle hoofd

promenades, de parkeergarages met meerdere verdiepingen, gebieden met dienstingangen en een nieuw

busstation.

• Centraal toegangsbeheer in het hele complex voor een efficiënt, beheersbaar en bovenal veilig proces voor 

medewerkers in alle beveiligde zones.

Het Eden Shopping Centre in High Wycombe is een van de opwindendste winkel- en vrijetijdsbes-

temmingen in het Verenigd Koninkrijk. Het biedt een uitgebreid scala aan winkels van bekende namen,

een bioscoop met 12 zalen, een bowlingbaan, een bibliotheek en exclusieve restaurants. Daarnaast

is er bewaakte parkeergelegenheid voor 1580 auto's en een busstation voor de verbinding met de stad.

“We beschikken nu over een betaalbare, geavanceerde beveiligingsoplossing die voldoet aan onze
behoeften van nu en die flexibel genoeg is om mee te groeien met onze behoeften in de toekomst.” 

Daniel Tomkinson, directeur van het Eden Shopping Centre

Eden Shopping Centre – Verenigd Koninkrijk
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Honeywell-oplossing
• Het omvangrijke bewakingssysteem bestaat uit speciale vaste camera's 

die de volledige omtrek van het haventerrein bewaken. Daarnaast zijn
er Honeywell Day/Night PTZ-camera's langs de grenzen geplaatst voor
het onderscheppen en volgen van dreigingen. 

• De bestaande Rapid Eye DVR's van het oorspronkelijke poortbe-
wakingssysteem zijn uitgebreid met 4 TB aanvullende video-opslag
met het Fusion DVR-platform en videobeheersoftware. 

• Het hele haventerrein is voorzien van een glasvezelnetwerk voor het 
versturen van camerabeelden naar de videorecorders.

De voordelen
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Dankzij de integratie kunnen bestuurders hun TWIC-smartcard
(Transportation Worker Identification Credential) gebruiken voor beide
doelen. Wanneer ze hun kaart bij een iClass-smartcardlezer houden,
wordt een foto weergegeven bij de poortbediende voor verificatie,
evenals een live videostroom van de Rapid Eye-camera. Als de be-
diende afwijkingen constateert, kan deze de automatische respons
van de poort onderdrukken.

Klantbehoeften
• Volledige beveiliging van de terreingrenzen.

• De veiligheid van medewerkers verbeteren en potentiële verliezen uit afgelegen koude 
opslag voorkomen.

• Voldoen aan de eisen van de kustwacht voor betere beveiliging.

De haven van Wilmington, een van de drukste import- en exporthavens aan de oostkust van
Noord-Amerika en  speelt al sinds 1923 een belangrijke rol in de maritieme handel. Op jaar basis
handelt de haven meer dan 400 schepen en bijna 5 miljoen ton goederen af.

“Honeywell werkte met ons samen totdat alles aan de eisen voldeed. Het systeem is eenvoudig
te gebruiken en werkt als bedoeld.” 

Randall Horne, hoofd techniek en onderhoud in de haven van Wilmington

Haven van Wilmington – Delaware, Verenigde Staten
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Notes
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