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Onvoorspelbaar, zo mogen we
de tijd waarin we momenteel
ondernemen wel noemen.
De financiële crisis laat haar
sporen na. De woningbouw
in Nederland is nagenoeg
stilgevallen, de kantorenmarkt
bevindt zich al tijden in een
overspannen toestand en
investeringen blijven achter.
Kortom, de economie staat stil.
Ook wij hebben daar last van.

> Toch zetten wij in op groei. Onze servicegerichtheid en kwaliteit maken
het onderscheid. We staan voor een goede en vooral duurzame relatie met
onze opdrachtgevers.
Dat blijkt, in goede en in slechte tijden, toch de belangrijkste succesfactor.
Het bieden van zekerheid is daarbij ons vertrekpunt. Dat is waar wij in deze
uitgave van de SEC op ingaan. Met zekerheid bouwen we aan veiligheid en
houden we vertrouwen in de toekomst.
Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2012.
Andy Vintcent
Business Unit Manager
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Mark Brouwer
Sales Manager

Minder doormeldingen
door nieuwe Bouwbesluit
> Het nieuwe Bouwbesluit is erop gericht de regeldruk in de bouwsector
te verminderen. Hierdoor wordt ook de regelgeving rondom de oplevering
van beveiligingsinstallaties eenduidiger. Voor de beveiligingssector betekent
dat onder meer dat het aantal doormeldingen van brandmeldsystemen in
gebouwen vermindert. Als gevolg van de aangepaste voorschriften vervalt
voor diverse ondernemers namelijk de verplichting om direct door te
melden naar de regionale alarmcentrale. De voorgenomen afschaffing mag
nooit ten koste gaan van de veiligheid. Novisec kan u prima adviseren over
het waarborgen van uw veiligheid en beantwoordt graag al uw vragen over
eventuele consequenties voor uw onderneming. Naar verwachting wordt het
Bouwbesluit rond het voorjaar van 2012 van kracht.
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

KIN Sprinklertechniek
onderdeel van SPIE Nederland
Expert in watervoerende brandbeveiligingsinstallaties
> KIN Sprinklertechniek uit Tilburg
is gespecialiseerd in het leveren,
monteren en beheren van water
voerende brandbeveiligingsinstal
laties, met name sprinklerinstal
laties. Het is één van de weinige
installatiebedrijven in Nederland
met een eigen testruimte. De werk
zaamheden van KIN Sprinklertech
niek worden uitgevoerd door een
team van 45 eigen medewerkers
voor een omvangrijke klantenkring.
Sinds kort maakt KIN Sprinklertech
niek, net als Novisec, deel uit van
de divisie Building Systems van

SPIE Nederland. Hierdoor vinden
klanten alles onder één dak op het
gebied van brandbeveiligingsinstal
laties. De samenwerking tussen de
verschillende bedrijven biedt tal
van praktische voordelen. Zo zal
er, op het moment dat de sprinkler
installatie de brand gesignaleerd
heeft en de sprinklerpomp al
draait, via de sprinklermeldcentrale
een signaal naar de meldkamer
gaan. Hierbij komt de expertise
van Novisec goed van pas.
Uiteraard profiteert de klant van
deze bundeling van knowhow.
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Rob Schulteis, projectleider/adviseur Novidata:

Novisec biedt totaaloplossing

“Met de wereld verbonden
via Novidata”

Eén aanspreekpunt voor
complete elektronische
beveiliging

Communiceren via de elektronische snelweg?
Novidata heeft alles in huis om u daarin goed
te adviseren. Van datanetwerken, telecommunicatieapparatuur, glasvezelverbindingen,
centrale antenne installaties tot satelliet
ontvangststations; voor elk communicatie
vraagstuk is er een passende oplossing.

Als er een specialist is die thuis is in álle
aspecten van elektronische beveiliging,
dan is het Novisec. Steeds meer klanten
ontdekken het grote voordeel van het
hebben van één aanspreekpunt voor al
hun beveiligingssystemen.

> Novidata heeft veelvuldig klantencontact: “Met
de klant brengen we eerst de wensen in kaart. Wat
is er precies nodig? Hoeveel medewerkers moeten
worden aangesloten op het netwerk? Welke snelheid
is gewenst? Zo komen we samen tot een passend
advies. Dit hele traject kunnen we snel afhandelen;
klanten die vandaag bellen, krijgen op korte termijn
een offerte en binnen een week na opdracht begin
nen we met de aanleg. Die snelheid en flexibiliteit is
onze kracht.”
Ook na plaatsing kan indien gewenst Novidata de
service leveren om de installaties goed te laten
functioneren. “We schonen de netwerkkasten jaar
lijks op en stellen de centrale antenne installaties
opnieuw af. Voor telefooncentrales werken we de
telefoonlijsten bij en updaten we, mogelijk op af
stand, de laatste versie van de software.”
Novidata en Novisec vullen elkaars diensten goed
aan. Rob: “Onze systemen communiceren met elkaar
op IP-basis. Met glasvezelverbindingen zorgen we
ervoor dat gebouwen aan de centrale gekoppeld
worden. Op deze manier bieden we onze klanten
een compleet pakket aan beveiliging.”
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Communication Systems
Tel.: 0475-350 445
www.novidata.nl

> “In het verleden constateerden
we wel eens dat een klant bijvoor
beeld een brandmeldinstallatie van
Novisec in gebruik had, maar voor
de camerabewaking of de inbraak
beveiliging naar een andere leve
rancier ging”, zegt sales manager
Mark Brouwer van Novisec. “Als we
zo’n klant dan vertellen dat wij ook
die andere zaken voor hem kunnen
regelen, is hij meestal aangenaam
verrast. Zo van: had ik dat maar
eerder geweten, dan had ik ook
daarvoor bij jullie aangeklopt!
Want behalve in inbraakbeveiliging,
brandmeldsystemen en camerabe
waking zijn wij ook gespecialiseerd
in ontruimingssystemen, toegangs
controle, zorgsystemen en meld
kamerdiensten.”

Volgens Business Unit Manager
Andy Vintcent sluit het totaalconcept van Novisec perfect aan
op de behoeften van met name
het MKB en de utiliteitssector.
“Wij bieden onze klanten één
aanspreekpunt voor alles op het
gebied van elektronische beveili
ging en nemen hen zo alle zorgen
uit handen. Overzichtelijk en
eenduidig. Dat is een garantie voor
optimale beveiliging.”

Voor meer informatie over de
totaaloplossing van Novisec: www.novisec.nl
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Paul de Bruin,
business manager Benelux
van Honeywell Life Safety:

”Novisec biedt
beste service
bij beschermen
mensenlevens”
Dirk Bouts, eigenaar GAMMA Echt en Roermond:

“Op Novisec kun je bouwen”
In mei van dit jaar werd de GAMMA aan de Palmbrugweg in
Echt getroffen door een binnenbrand. Om de deuren van de
bouwmarkt weer zo snel mogelijk te kunnen openen, legde
Novisec in versneld tempo een aangepaste inbraakbeveiliging,
camerab ewakingssysteem en brandmeldinstallatie aan. “Juist
als het er echt op aankomt, bewijst Novisec zijn meerwaarde”,
zegt Dirk Bouts.
> De binnenbrand had ook een
positieve kant, want daardoor
was de reeds geplande uitbrei
ding van GAMMA Echt van 2.500
naar 3.300m² eerder klaar dan
verwacht. “Dat betekende onder
meer dat er in het nieuwe gedeel
te extra bewakingscamera’s en
rookmelders moesten komen”,
zegt Dirk Bouts. “Dat soort klussen
kun je wel aan Novisec toever
trouwen. Het is niet enkel een
leverancier maar ook een perfecte
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partner in technische ondersteu
ning en onderhoud. Het grote
voordeel van Novisec is ook dat je
één aanspreekpunt hebt voor een
totaalpakket in beveiliging. Als er
een technisch probleem is, dan is
één telefoontje voldoende.
Dankzij de 24 uurs-service staat er
ook ’s avonds en in de weekenden
altijd een servicem onteur klaar;
met het oog op onze ruime ope
ningstijden is dat heel belangrijk.
Op Novisec kun je bouwen!”

Honeywell Life Safety is een
van ‘s werelds meest voor
aanstaande fabrikanten van
brandmeldsystemen en
gesproken woord ontruimings
systemen. Uitsluitend erkende
branddetectiebedrijven zoals
Novisec komen in aanmerking
om het topmerk Notifier op
de markt te brengen.

> Alvorens met de Notifierproducten aan de slag te gaan,
doorlopen alle technici van
Novisec bij Honeywell Life Safety
in Den Bosch een uitgebreid oplei
dingsprogramma. “Daarna zijn zij
in staat om onze systemen geheel
zelfstandig te engineeren, te in
stalleren, in bedrijf te stellen én te
onderhouden”, zegt Paul de Bruin,
business manager Benelux van
Honeywell Life Safety. “Bovendien
heeft Novisec, dat in het bezit is
van het predikaat ‘Engineered
System Distributor’, volledige
toegang tot onze technische

knowh ow. Op die manier zijn
eindgebruikers altijd verzekerd
van de best mogelijke lokale
service. Omdat onze producten
zijn gericht op het beschermen
van mensenlevens, staan kwaliteit
en veiligheid voorop. De eindge
bruiker die niet tevreden is over
de service, heeft bij Honeywell
Life Safety het recht om naar een
andere installatiespecialist over te
stappen. Bij Novisec hebben we
dat echter nog nooit meegemaakt.
Ook dat bewijst dat het een uiter
mate betrouwbare en vakkundige
partner is.”
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Door de ogen van... projectleider Ronald Clerkx

Trots op flexibiliteit
van Novisec
Ronald Clerkx is werkzaam
als projectleider bij Novisec.
Samen met zijn projectteam,
stelt hij alles in het werk om
elk project naar tevredenheid
van de klant uit te voeren.
> Bij een nieuwe aanvraag
bezoekt een adviseur van Novisec
de klant om ter plekke te bekijken
hoe de wensen het beste vorm
kunnen krijgen in een beveiligings
plan. Vaak betrekt de adviseur
Ronald al in dit vroege stadium
van het project. Ronald: “Dat heeft
als voordeel dat ik al precies weet
welke werkzaamheden er gaan
plaatsvinden in het gebouw waar
de installatie aangelegd moet
worden. Daar kunnen we later
dan gemakkelijker op anticiperen.
Wanneer het adviestraject eenmaal

akkoord is en we tot uitvoering
overgaan, valt het project geheel
onder mijn verantwoordelijkheid.
Ik bewaak onder meer de plan
ning, de financiën en draag zorg
voor de communicatie met de
klant, leveranciers en andere
betrokken partijen. Daarbij staat
de klant centraal en is de kwaliteit
altijd leidend.”
Ronald constateert dat bouw
projecten de laatste jaren in een
steeds korter tijdsbestek gereali
seerd moeten worden. “Het komt
voor dat onze medewerkers soms
onder behoorlijke tijdsdruk moeten
presteren. Toch geeft het iedere
dag voldoening als we met zijn
allen de eindjes aan elkaar weten
te knopen. Ik ben trots op die
flexibiliteit van onze organisatie!”

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