The security management specialist

ASSA ABLOY Aperio® is volledig

geïntegreerd in het Security Management
systeem van High Security International

ASSA ABLOY Aperio®: maakt zónder bedrading van een gewoon slot
een intelligent slot
ASSA ABLOY biedt met Aperio® de mogelijkheid
om bestaande deuren eenvoudig en zonder kostbare bekabeling te integreren in een bestaand
toegangscontrolesysteem. Zelfs de vertrouwde
T: 088 639 46 00 | WWW.ASSAABLOY.NL/APERIO

2

toegangspasjes blijven bruikbaar. Aperio® is een
kostenefficiënte manier om het veiligheidsniveau
van een gebouw te verhogen, zonder dat dit ten
koste gaat van het gebruikerscomfort.

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

High Security
security management op niveau
Wilt u een betrouwbaar security management-systeem
waarmee u meer kunt doen met minder mensen?
Dan biedt High Security uitkomst.

Kies uit ons brede aanbod dé inbraaksignaleringen toegangscontrolefunctionaliteit die aansluit bij
uw specifieke organisatie en uitdagingen. Geen losse
systemen, maar integrale en geïntegreerde hardware
als antwoord op uw complete beveiligingsvraagstuk.
Ons beveiligingsplatform ThorGuard en het Security
Management-product SecuriNet integreren namelijk
naadloos met elk ander systeem, ongeacht de
leverancier en technologie. Bij High Security waren

Voor organisaties waar veiligheid
en betrouwbaarheid cruciaal zijn
we de eerste die inbraaksignalering en toegangscontrole
integreerde in één systeem. Deze voorsprong hebben
we vastgehouden, zodat we u nu kunnen ondersteunen
met een breed scala aan standaard functionaliteiten:
robuuste technologie die zich al jarenlang bewijst
in grote en complexe omgevingen. Niet voor niets
werken we voor organisaties waar veiligheid en
betrouwbaarheid cruciaal zijn in hun bedrijfsvoering,
zoals financiële instellingen, overheden, musea,
waterleveranciers en energiebedrijven. Wilt u advies
over welke oplossing in de praktijk het beste werkt?
Of hoe u uw beveiliging integreert en beheersbaar
krijgt? Onze ervaren consultants, technici en
engineers denken graag met u mee.
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SecuriNet
Eén platform voor alle systemen
Met SecuriNet beheert u uw volledige security-omgeving
via één platform. U kunt andere systemen aan uw

INTEGRATIE – U beheert alle beveiligingssoftware en

beheerplatform koppelen. SecuriNet is namelijk een

hardware via één platform, ongeacht de technologie.

open platform. Dus integratie met oplossingen van

FLEXIBEL – Een omgeving die perfect aansluit bij uw

andere leveranciers is gegarandeerd. Denk daarbij aan

organisatie en huidige systemen door de keuze uit

hardware en software voor videobewaking, meldkamers,

een ruim aanbod van standaard functionaliteiten.

brandbeveiliging, inbraaksignalering, communicatie en

ROBUUST – Bewezen software voor organisaties die

toegangscontrole.

veiligheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel
hebben staan.

Binnen SecuriNet hebt u een ruime keuze aan

ENGINEERING – Wilt u geen omkijken meer hebben

standaard functionaliteiten. Daardoor kunnen wij

naar het beheer? Dan kunnen wij dit volledig uit

voor u de beheeromgeving creëren die u alles biedt

handen nemen. U kunt echter ook zelf uw platform

om uw gebouwbeveiliging tot in de puntjes te regelen,

inrichten en beheren.

zoals grafische plattegronden, rapportagetools,
eventafhandeling, workflows gekoppeld aan meldingen
en verschillende gebruikersprofielen met bijbehorende
autorisatie. Dit alles via een duidelijke en generieke
gebruikersinterface.
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Een overzichtelijk beheerplatform
op maat dat beveiliging integreert
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ThorGuard
Robuust en compleet beveiligingsysteem
ThorGuard is een geavanceerd beveiligingssysteem

voor bijvoorbeeld communicatie, brandmelding,

voor complexe omgevingen. Het systeem biedt

videoverificatie en draadloze toegangscontrole.

u een uitgebreide keuze aan opties voor hardwareen softwarefunctionaliteiten – ideaal om uw

ThorGuard biedt u de keuze uit diverse functionaliteiten.

inbraakbeveiliging en toegangscontrole tot in detail

Hieruit kunt u uw alarmomgeving samenstellen, met de

af te stemmen op uw specifieke wensen en eisen.

opties die naadloos aansluiten op uw business.

Bovendien integreert ThorGuard met andere systemen
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Voorbeelden van functionaliteiten zijn grafische

van ThorGuard is gebouwd op vier standaard bussen.

plattegronden, een badgemakertool voor het

Dat biedt de mogelijkheid om 120 adreseenheden

beheren en printen van toegangskaarten, een

in uiteenlopende configuraties en profielen te

uitgebreide functiebibliotheek voor inbraak- en

configureren. Indien gewenst kunt u deze capaciteit

toegangscontrolepunten, tijdprogramma’s, stuurfuncties,

vergroten met uitbreidingskaarten voor 480 adressen, te

IP-alarmoverdracht en rapportagemogelijkheden.

verdelen over 250 gebieden. ThorGuard kan aangesloten

Wat is de achterliggende techniek die dergelijke

worden in uw netwerk. Kortom, de mogelijkheden zijn

functionaliteiten mogelijk maakt? Het processorplatform

gigantisch – qua functionaliteit en capaciteit.

Ruime capaciteit en flexibiliteit als oplossing
voor complexe beveiligingsvraagstukken
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Weakest Link
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Uitgebreid gecertificeerd
Met ThorGuard bent u niet alleen verzekerd van een
flexibele, maar ook van een uiterst betrouwbare security
management-oplossing. ThorGuard is namelijk
EN 50130- en 50131- gecertificeerd voor SecurityGrade 3.
De IP-alarmoverdracht van ThorGuard is EN 50130-, 50131en 50136-gecertificeerd. Naast een uitgebreide keuze aan
standaard functionaliteiten biedt ThorGuard veel
(geheugen)capaciteit en een krachtige processor.
Dat maakt de oplossing bij uitstek geschikt om een
complexe beveiligingsomgeving eenvoudig beheersbaar te
maken. Koppel de oplossing aan uw dedicated of corporate
netwerk en u kunt uw volledige geïntegreerde omgeving
via het ThorGuard-platform real-time beheren en bedienen.

BEHEERSBAAR – Alle beveiligingssystemen functioneren

FLEXIBEL – Op maat samen te stellen door ruime

in harmonie en zijn toegankelijk via één platform.

keuze aan standaard functionaliteiten.

INTEGRATIE – Integreert met al uw huidige

ALTIJD TOEPASBAAR – Industriële toepasbaarheid

ICT-systemen voor bijvoorbeeld inbraaksignalering

over lange kabelafstanden in bijvoorbeeld grote

en toegangscontrole.

fabriekshallen.

BETROUWBAAR – Uitgebreid gecertificeerd

en gebouwd op bewezen technologie.

9

Projectengineering
Met projectengineering brengen we uw wensen en
de techniek samen. Zo kunnen we u voorzien van een
passende beveiligingsoplossing. Een compleet systeem
binnen uw huidige ICT-infrastructuur waarin we al
uw wensen vertalen naar technologie. U kunt dit als
losse dienst afnemen of als onderdeel van een volledig
beveiligingsproject.
Hoe combineer ik mijn toegangscontrole met andere
oplossingen voor bijvoorbeeld IP-telefonie, intercom
en detectie? Hoe kan ik deze geïntegreerde omgeving
eenvoudig bedienen? Welke gebruikersgroepen
wil ik daarin onderscheiden? Dat zijn vragen die bij
projectengineering aan bod komen. Op basis hiervan
ontwikkelen onze engineers een beveiligingsomgeving
die perfect past bij uw specifieke organisatie.
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De vertaalslag van gebruikerswensen
naar technologie

Configuratie
U kunt ons de volledige configuratie van uw security
management-omgeving laten doen: als losse dienst
of als logische vervolgstap van projectengineering.

zorgen dat uw videobewaking goed aansluit op uw

Niemand weet immers meer van onze software en

toegangscontrole-oplossing en regelen de autorisatie

hardware dan onze eigen engineers. Zij zorgen dat uw

per gebruiker(sgroep). Hebt u te maken met specifieke

security management-systemen qua gebruik naadloos

regelgeving met betrekking tot de installatie? Wij werken

aansluiten op uw wensen.

samen met gerenommeerde installateurs die voldoen
aan alle eisen. Ook met uw huisinstallateur werken we

Tijdens de projectengineering hebben we uw wensen

graag samen.

vertaald in technologie. Vervolgens configureren we
deze naar de gewenste functionaliteit. Dat betekent
dat we de resultaten uit projectengineering omzetten
in concrete software- en hardwareonderdelen
en vertalen in een gebruiksvriendelijke werkwijze
voor uw medewerkers die dagelijks met uw
systemen werken. Onze engineers personaliseren
bijvoorbeeld de instellingen van uw beheerplatform,

Al uw technische wensen worden
concreet in een op maat
geconfigureerd systeem
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Softwareontwikkeling
Wij zorgen dat u via SecuriNet al uw

Hoe komt het dat SecuriNet zo flexibel is? Wij hebben

beveiligingssystemen kunt bedienen en beheren,

deze software volledig zelf ontwikkeld. De daarin

exact op de manier die u wilt. Want SecuriNet is een

gemaakte keuzes bieden een krachtige basis, waardoor

uiterst flexibel platform. We hebben deze software zo

er een zeer toekomstbestendige oplossing is ontstaan.

ontwikkeld dat deze eenvoudig aanpasbaar is aan elke

In 2006 is deze ontwikkeling ondergebracht in een

klantwens. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw specifieke

autonoom ontwikkelbedrijf. Sindsdien is de software

vervolgacties en protocollen koppelen aan meldingen,

steeds verder ontwikkeld, gefinetuned en functioneel

andere systemen zoals IP-telefonie of inbraaksignalering

uitgebreid, waardoor het open platform kan integreren

naadloos in SecuriNet integreren en het platform

met andere systemen, ook met nieuwe software-

inpassen in uw bestaande ICT-infrastructuur – zonder

oplossingen die op de markt komen. Systeemintegraties

dat u daar kostbare aanpassingen aan hoeft te doen.

worden in samenwerking met zeer gerenommeerde
fabrikanten gerealiseerd.

Zelf ontwikkelde software die uitblinkt in
flexibiliteit en integratiemogelijkheden
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Kasten bouwen
Uw beveiligingssysteem bestaat uit meer dan alleen
beheer- en bedieningssoftware. Ook bekabeling,
panelen, camera’s en sensoren vormen een onmisbaar
onderdeel. Wij kunnen u de volledige realisatie en
het complete beheer van een security managementomgeving uit handen nemen. Dat is inclusief het bouwen
van een paneelkast op maat.

Van een eenvoudige schakelkast tot
een geavanceerd bedieningspaneel
voor complexe beveiligingssystemen
Wij kunnen elke besturingskast voor u bouwen. Van
een eenvoudige schakelkast voor toegangscontrole tot
een geavanceerde besturingskast voor een complexe
beveiligingsomgeving met controle-eenheden en
relaismodules tot. Kortom, alles waar elektronica in zit,
kunnen wij voor u realiseren. Daarbij kunnen we niet
alleen de kast assembleren, maar ook de besturingskast
van binnen en buiten ontwerpen, zodat deze perfect
aansluit op uw functionele eisen en wensen. Uiteraard
met een logische indeling, netjes bedraad, storingsvrij en
conform de geldende richtlijnen. Hebt u een technische
installateur in dienst? Dan werken wij met hem samen.

Q-BUS levert o.a. de behuizingen voor de Security-oplossingen van HIGH SECURITY international B.V.: deze zijn volledig afgestemd
op de componenten, de gebruiker en de gebruiksomgeving.
Als partner ontwikkelen wij samen unieke producten waarmee zij zich onderscheiden in de markt.

m a a t w e r k- b e h u i z i n g e n
www behuizing.nl

in

metaal

t 010 - 284 5 285

en

kunststof
e info@behuizing.nl
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Onderhoud

24/7 paraat voor de continuïteit
van uw systemen en business

Wilt u de zekerheid dat uw beveiligingssysteem

Of u nu een complexe omgeving met diverse

ook in de toekomst perfect functioneert? Dan kunt

geïntegreerde software hebt of alleen een

u het systeemonderhoud aan ons uitbesteden.

toegangscontrolesysteem – uw bedrijfscontinuïteit

U kunt ons inschakelen voor preventief, correctief

staat altijd voorop. Daarom voeren wij

en curatief onderhoud. Bij preventief onderhoud

onderhoudswerkzaamheden altijd uit met oog voor

voeren we onder andere software-updates uit om

uw business. U wilt immers dat uw (bedrijfskritische)

bijvoorbeeld uw security op peil te houden of nieuwe

systemen zoveel mogelijk in de lucht blijven, ook bij

gebruikersfunctionaliteiten toe te voegen. Bij correctief

periodiek onderhoud zoals software-updates, -upgrades

onderhoud nemen we direct de maatregelen ter

en databaseonderhoud. Daarom stemmen wij onze

voorkoming van storingen. Hebt u een storing?

onderhoudswerkzaamheden altijd af op uw wensen.

Dan kunt u 24x7 onze storingsdienst bellen.

Bijvoorbeeld door voorafgaand een implementatie- of

Zij helpen u met curatief onderhoud. Uw exacte

onderhoudsplan op te stellen. Zo kunnen we downtime

wensen leggen we vast in een onderhoudscontract.

minimaliseren en kunt u uw business continueren.

24/7
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Trainingen
Wilt u uw security management-systeem zelf (laten)
onderhouden, beheren of configureren? Wij bieden
daar verschillende trainingen voor:
GEBRUIKS- EN BEHEERTRAININGEN

Hoe kunnen uw medewerkers het beste met een
systeem werken? Zodat ze zo efficiënt, veilig en tevreden
mogelijk hun dagelijks werk kunnen doen? Daar gaan
we tijdens een gebruikerstraining op in. Daarnaast komt
ook het beheer aan bod: een beheerder moet immers
ook de vertaalslag naar de gebruikers kunnen maken.
PRODUCTTRAININGEN

Alle installateurs die met onze systemen werken, zijn
verplicht een basisproducttraining te volgen. Zo kunnen
we garanderen dat – ook als we zelf niet betrokken
zijn bij de installatie, configuratie of het beheer – het
systeem altijd perfect blijft functioneren. Voor experts
is er ook een producttraining voor gevorderden.
SALESTRAININGEN

Tijdens salestraining leren partnerbedrijven alles over
onze producten en diensten, zoals de onderscheidende
kenmerken van ThorGuard en SecuriNet. Met deze
kennis kunnen zij onze eindklanten nog beter van
dienst zijn.

AANDACHT VOOR ÚW ZAAK
De persoonlijke aandacht en betrokkenheid van een klein kantoor,
gecombineerd met de kennis en deskundigheid van een groot
De persoonlijke aandacht en
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Fiscale problemen kennen wij niet, alleen fiscale uitdagingen.
Wij denken graag na over passende oplossingen.

ACTIVA, ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS
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Populierendreef 966
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