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Voorwoord
U heeft de eerste SEC in
handen. Een handzaam
nieuwsm agazine van Novisec
waarin we u tweemaal per jaar
op de hoogte houden van de
nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van beveiliging, in
ons bedrijf én in onze branche.

03
04
05
06
07
08

> Novisec Security Systems is
gespecialiseerd in totaaloplos
singen voor ontwerp, engineering
en technisch beheer van bevei
ligingsinstallaties. Vragen over
beveiliging tegen diefstal, brand,
ongeoorloofde toegang en uw
veiligheid zijn bij ons in goede
handen. Zowel in de zakelijke als
particuliere markt.
Beveiligingstechniek is niet los te
zien van ICT. Met ons zusterbedrijf
Novidata als netwerkspecialist
hebben wij alle kennis en kunde
onder één dak. Novidata blinkt uit
in de aanleg van datanetwerken,
telecommunicatieapparatuur,
glasvezelverbindingen, satelliet
ontvangst stations en centrale
antenne installaties.
In deze SEC komen onze klanten,
leveranciers en partners aan het
woord. Hun ervaringen zijn het
vertrekpunt voor topprestaties.
Leerzaam en interessant!

Andy Vintcent en Mark Brouwer
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Andy Vintcent
Business Unit Manager
Mark Brouwer
Sales Manager

Subsidie
beveiligingsscan
MKB
Uw bedrijf goed beveiligen tegen
criminaliteit, daar draait het om.
Met behulp van de onafhankelijke
beveiligingsscan kunt organisa
torische, bouwkundige en elektro
nische maatregelen in uw bedrijf
in kaart brengen.
Per vestiging kunt u hiervoor een
subsidie van maximaal € 1.000,ontvangen van het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie. Binnen zes maanden
na de aanvraag laat u de maat
regelen uitvoeren. Novisec helpt
u graag op weg. Ook voor de
daadwerkelijke installatie zijn er
subsidiemogelijkheden.
Voor meer informatie:
www.stavoorjezaak.nl

Alarmering en
internettelefonie
Een combinatie voor vakspecialisten
Steeds meer klanten kiezen ervoor hun telefonie
en internet via één breedbandverbinding te
laten verlopen. Het alarmsysteem is niet altijd
betrouwbaar als deze is aangesloten op de kabel
of ADSL modem. Meldingen komen te laat, of in
het ergste geval helemáál niet in de meldkamer
terecht, bijvoorbeeld als de stroom uitvalt. Op
internet zijn regelmatig storingen, waardoor
doormelding ook niet meer werkt. De combinatie
alarmering en internettelefonie is echter niet
ondenkbaar; Novisec adviseert u graag over de
mogelijkheden.

Novisec dealer ATS gebouwenbeheersysteem
Onbegrensde mogelijkheden door directe datakoppelingen
Recent heeft Novisec het Nederlands dealerschap van ATS/DIGIcontrol overgenomen.
ATS/DIGIcontrol is een multifunctioneel systeem, waarmee àlle gebouwgebonden
functionaliteiten worden beheerd en gekoppeld; een systeem dat in staat is zich
compleet aan de gebruiker aan te passen. Novisec heeft specialisten opgeleid om
klanten te ondersteunen en te adviseren over de installatie. Op de volgende pagina
leest u alles over dit veelzijdige product.
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Peter Kwekkeboom, product manager ATS/DIGIcontrol:

“Intelligent gebouwbeheer
garandeert optimale
energiebesparing”
Beveiliging vormt een essen
tieel onderdeel van integraal
gebouwbeheer. Novisec heeft
onlangs het Nederlands dea
lerschap verworven van ATS/
DIGIcontrol. Dit intelligente
gebouwbeheersysteem van
de Oostenrijkse producent
Austrian Technical Systems
(ATS) maakt het mogelijk
om alle gebouwgebonden
installaties te beheren en te
koppelen, waaronder HVAC,
toegangsbeheer, brand
meldsystemen, lichtsturing
en communicatie.

ATS/DIGIcontrol
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Volgens Peter Kwekkeboom maakt
de gecombineerde intelligentie
van de functionaliteiten dat het
gebouw zich in feite aanpast aan
de gebruiker. “Door bijvoorbeeld
de gegevens van toegangbeheer
te koppelen aan die van klimaat
beheer, wordt alleen de warmte
of koeling geleverd die op dat
moment daadwerkelijk nodig is.
Het maakt het gebouwbeheer
minder afhankelijk van het gedrag
van de gebruiker.”
ATS/DIGIcontrol staat garant
voor optimale energiebesparing,
CO2-reductie en belevingscomfort.
Het systeem is geschikt voor alle
soorten panden, van woonhuis tot
hoofdkantoor. In de aanlegfase
is de oplossing tot wel meer dan
v ijftig procent goedkoper en be
trouwbaarder dan een combinatie
van gebruikelijke gebouwbeheer
systemen. Niet voor niets is ATS/
DIGIcontrol inmiddels breed
toegepast in zorgcentra, onderwijs
instellingen en bedrijfspanden.

Brand- en inbraakbeveiliging in Cuypershuis Roermond

Erfenis Pierre Cuypers in veilige handen
Sinds november 2010 is het museum aan de Andersonweg in Roermond
gesloten om de thuisbasis van architect en ontwerper Pierre Cuypers
(1827-1921) volledig om te bouwen tot het Cuypershuis!
Novisec voorzag het nieuwe
Cuypershuis van de brand- en in
braakinstallatie. Het gebouw heeft
drie bouwlagen en een zolder.
De onderste laag bestaat uit een
souterrain dat half onder de grond
ligt. Die ruimte is uniek. Het is één
van de eerste bewoonbare onder
grondse kelders van Nederland.
Het totale pand heeft een opper
vlakte van bijna tweeduizend vier
kante meter. Vanwege de omvang
heeft Novisec de werkzaamheden
gefaseerd uitgevoerd.

“Novisec kwam in beeld omdat
een bij de bouw betrokken partij al
samenwerkt met de beveiligings
specialist. Novisec heeft vaker
projecten voor de gemeente Roer
mond uitgevoerd. Het meedenken
en vooruitstrevende instelling
leiden doorgaans tot praktische
oplossingen, zoals in het Cuypers
huis!”, aldus een zegsman van de
gemeente Roermond.
De opening van het Cuypershuis
vindt dit najaar plaats. De kunst
voorwerpen en meubelstukken van
Pierre Cuypers zijn in ieder geval
in veilige handen!

Foto:
KERNarchitecten

Voor meer informatie over het Cuypershuis:
www.museum.roermond.nl.
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Peter de Bruijn, commercieel manager Egga Food in Ospel:

“Camerabeveiliging waarborgt
kwaliteit productie”
Egga Food is gespecialiseerd
in het verwerken van eieren.
In totaal gaat het om tussen
de tien en twaalf miljoen
eieren per week. Omdat het
productieproces van Egga
Food aan strenge kwaliteitsen veiligheidseisen moet
voldoen, heeft Novisec
Security Systems onlangs
een camerabewakingssysteem
geïnstalleerd.
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De eieren worden geleverd
door eigen en gecontracteerde
pluimveehouders. Voor diverse
opdrachtgevers in de foodsector
worden ongeveer 3,5 miljoen
eieren gekookt en gepeld. Om de
klanten nog meer toegevoegde
waarde te bieden, ontwikkelt
Egga Food momenteel een nieuw

proces. Daarbij worden de eieren
na het koken meteen gesneden
en verpakt. Daardoor hoeven
bijvoorbeeld salademakers deze
arbeidintensieve handeling niet
meer uit te voeren.
Zowel aan de buitenkant van
het bedrijfspand als in de
productieruimten zijn camera’s
opgehangen. Volgens Peter de
Bruijn is daardoor een optimale
bezoekersregistratie mogelijk en
wordt voorkomen dat ongewenste
bezoekers de productielocaties
betreden. “Daarnaast kunnen we
op deze manier alle fasen in de
productie nóg beter monitoren en
de kwaliteit van het eindproduct
waarborgen. Ook vanaf afstand
hebben we nu altijd live beeld
van het productieproces!”

Lambaer Op ’t Root, directeur RED Security:

“RED Security en Novisec maken
de beveiligingscirkel rond”

“Als allround beveiligingsbedrijf
werken wij al jarenlang samen met
Novisec, met name op het gebied
van inbraak-, brand- en camera
beveiliging, toegangscontrole en
meldkamerdiensten. Onze specia
lismen sluiten perfect op elkaar
aan. Novisec staat garant voor
de ‘hardware’. RED Security zorgt
voor de personele invulling die bij
beveiliging komt kijken. Wanneer
een systeem in werking treedt en
de nood dus aan de man is, is het
zaak dat er meteen actie wordt
ondernomen. Wij zorgen voor een
snelle opvolging. Wij zijn altijd
binnen vijftien minuten ter plekke,
in heel Limburg.

Onze medewerkers zijn volledig
op de hoogte van alle technieken
en hightech systemen die Novisec
heeft aangelegd. Een schade bij
inbraak wordt ter plekke hersteld.
Ook in het voortraject maakt
Novisec graag van onze diensten
gebruik. Als er ergens bijvoor
beeld een inbraakbeveiliging of
brandmeldsysteem moet worden
geplaatst, dan leveren we beveili
gingsmensen of brandwachten. Op
die manier is de beveiligingscirkel
rond, dat geeft de eigenaar van
een bedrijfspand of woning een
geruststellend gevoel.”

07

Hans Anders en Novisec

Vliegende start leidt tot langdurige
samenwerking
Hans Anders is een klant van
het eerste uur. In het dertig
jarige bestaan van de optieken hoorspecialist is het aantal
vestigingen in Nederland en
België uitgegroeid tot circa
350. Hans Anders heeft een
toppositie in de optiek- en
audiobranche weten te ver
werven. Novisec verzorgt
de inbraakbeveiliging voor
de winkels in Nederland en
België.
Eduard Heijmann is Hoofd afde
ling Bouwzaken bij Hans Anders.
In zijn functie heeft hij nauw con
tact met Novisec. “Wij hebben 
een open relatie waarin alles
tegen elkaar gezegd kan worden.”
De start van de samenwerking, op
een maandag in het voorjaar van
2000, was stormachtig. “Op de
eerste dag maakten we de eerste
afspraken voor onderhoud en
service. De dag erna al besloten
we samen met Novisec de nieuwe

Colofon
SEC is het nieuwsmagazine van Novisec
en verschijnt twee keer per jaar.

winkels te voorzien van inbraak
beveiliging. Een huzarenstukje,
destijds werd per week een winkel
gerealiseerd. Dat vroeg een
uitzonderlijke planning. De sterke
kant van Novisec kwam meteen
aan het licht, namelijk het snel
leveren van vergaande service.”
Snel reageren is volgens Eduard
Heijmann essentieel, organisaties
willen zo min mogelijk aan het toe
val overlaten. “En er is niets aan
de kwaliteit en snelheid van die
service veranderd. Novisec is ook
vandaag nog na één telefoontje
in zeer korte tijd ter plekke. Daar
naast is de prijs-kwaliteitverhou
ding van het beveiligingsbedrijf
ongeëvenaard en staan ze als
geen ander borg voor certifice
ring.” Een stevige basis voor een
langdurige samenwerking!
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