
We zien dat in uw sector uw prioriteiten als logistiek dienstverlener zich concentreren rond ‘het beschikbaar stellen van de juiste 

goederen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheid, tegen minimale kosten’. Het gaat om betrouwbaarheid, 

flexibiliteit, snelheid, maximale klantenservice en dat ook nog eens tegen de laagste kosten. Als dé toonaangevende partner die  

veiligheid creëert faciliteren we u graag, vanuit een voortdurende dialoog om onze toegevoegde waarde nog verder te ontwikkelen.  

We leveren de producten en diensten die u aan ons vraagt, het liefst vanuit integrale oplossingen en beheersmaatregelen, maar altijd 

vanuit uw kerndoelstellingen en relevante risico’s en bedreigingen. Natuurlijk houden we relevante wet- en regelgeving zoals van 

belangenorganisatie Transport Asset Protection Association (TAPA) en de Authorised Economic Operator (AEO) richtlijnen daarbij  

kader stellend in ons achterhoofd.

Objectbeveiliging / inzet  beveiligingsrobot SAM

U bent (of voelt  zich) verantwoordelijk voor de goederen die bij u in opslag 
zijn. Om risico’s op diefstal of verduistering te beperken heeft u behoefte 
aan effectief toezicht binnen locatie(s).   

Daarin kunnen we bijvoorbeeld voorzien met fysiek toezicht op locatie, inzet van beveiligers. 

Vanuit een doelstelling om kosten beperkt te houden is de inzet van een beveiligingsrobot 

(SAM), al dan niet in combinatie met fysiek toezicht op locatie of virtueel toezicht op afstand, 

waarschijnlijk een efficiënt alternatief of effectieve aanvulling.

Persoonlijke veiligheid / TrigiLinQ Protect

Mensen die buiten de directe gehoorafstand of het gezichtsveld van andere personen werken 
zijn kwetsbaar, net als medewerkers die zich in potentieel onveilige situaties moeten begeven.   

In samenwerking met Sonim Technologies ontwikkelden we de TrigiLinQ Protect, een slimme combinatie van 
telefonie, tracking & tracing en personenalarmering. Gebruikers zijn verzekerd van een permanente ‘lifeline’ 
met de AlarmServiceCentrale en professionele respons bij calamiteiten. 

Interne fraude en diefstal / pre-employment 
screening en identity management

Bij het beschermen van de goederen die bij u 
in opslag zijn, gaat het niet alleen om externe 
risico’s en dreiging van buitenaf. Ook uw werk- 
nemers, die niet zelden tijdelijk worden ingezet 
via een uitzendbureau, vragen om aandacht 
om interne fraude en diefstal te voorkomen.  

Daarin kunnen we bijvoorbeeld voorzien met pre-employ-

ment screening en lockers voor persoonlijke eigendom-

men, maar ook oplossingen voor identity management 

(is het ook daadwerkelijk de werknemer die zich meldt?) 

en visitaties op locatie. 

Brandveiligheid / preventie en effectieve 
oplossingen

U bent zuinig op de goederen die bij u in opslag 
of beheer zijn en op de bedrijfsmiddelen die u 
dagelijks gebruikt. Om risico’s op calamiteiten, 
zoals brand en wateroverlast, te beperken heeft 
u behoefte aan preventieve maatregelen én 
effectieve oplossingen om calamiteiten te 
beheersen.  

Daarin kunnen we bijvoorbeeld voorzien met bouwkundige 

maatregelen, zoals de installatie en het onderhoud van 

brandblusmiddelen, wateroverlast- en andere sensoren, 

maar ook met de (tijdelijke) inzet van brandwachten, 

advisering, opleidingen, etc. 

Periferiebeveiliging / intelligente techniek en 
AlarmServiceCentrale

U bent zuinig op de goederen die bij u in opslag 
of beheer zijn en op de bedrijfsmiddelen die u 
dagelijks gebruikt. Om risico’s op diefstal of 
verduistering te beperken heeft u behoefte 
aan effectief toezicht rond uw locatie(s). 

Daarin kunnen we bijvoorbeeld voorzien met bouwkundige 

maatregelen, zoals stevig hekwerk en toegangspoorten. 

Vanuit een doelstelling om goederenstromen efficiënt in 

te richten zijn flexibele oplossingen, in combinatie met 

intelligente techniek, waarschijnlijk een even effectieve en 

betere oplossing. Zeker als dat gecombineerd wordt met 

virtueel toezicht vanuit een toezichtcentrale, zoals onze 

AlarmServiceCentrale (PAC-1). 

Transportbeveiliging / escort services

Het gevoel van verantwoordelijkheid geldt niet 
slechts voor goederen die bij u in opslag zijn, 
ook tijdens het transport naar de afnemer of 
eindgebruiker bent u zuinig op die goederen. 
Om risico’s op diefstal te beperken en veilig-
heid van de transporteurs te vergroten heeft 
u behoefte aan effectief toezicht op het 
transport.  

Daarin kunnen we bijvoorbeeld voorzien met de escort 
services, fysieke of virtuele begeleiding van transporteurs 
van het logistieke centrum naar de afnemer. 

Cybersecurity / penetratietest door 
ethische hackers

Naast fysieke dreiging lopen ondernemers 
tegenwoordig in toenemende mate ook 
virtuele risico’s die niet onderschat mogen 
worden. Naast diefstal van privacygevoelige 
informatie kan hacking bijvoorbeeld leiden 
tot ernstige verstoring van uw logistieke 
proces. Om risico’s te voorkomen heeft 
u behoefte aan effectieve virtuele 
beveiligingsmaatregelen en toezicht. 

Daarin kunnen we bijvoorbeeld voorzien met 

consultancy en advisering, maar ook met (virtuele) 

penetratietesten door ethische hackers die kwets-

baarheden inzichtelijk maken. 

Toezicht / (flexibele) intelligente cameratechniek

Om risico’s op diefstal of verduistering te beperken heeft 
u behoefte aan effectief toezicht rond uw locatie(s). Het 
valt echter niet mee om fysiek toezicht te organiseren 
binnen iedere uithoek van uw bedrijfsterrein.  

Daarin kunnen we voorzien met permanente of flexibele oplossingen 

voor cameratechniek, in combinatie met slimme Video Content 

Analyse (VCA). Mede op basis van innovatieve concepten, zoals 

All-In View (360 graden cameratechniek), TrigiACT (Alarmering, 

Cameratoezicht, Techniek), Virtual Close Protection (tracking & 

tracing, fencing, cameratoezicht) en autonome flexibel inzetbare 

units.
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Voorgaande toepassingen zijn vaak tot stand gekomen in co-creatie met logistieke dienstverleners zelf. 

Vanuit een constructieve dialoog over doelstellingen en bijbehorende risico’s en bedreigingen ontstaan 

creatieve ideeën over effectieve beheersmaatregelen. In deze dialoog gaat het steeds minder over 

individuele producten en diensten (beveiliging) en steeds meer over integrale oplossingen en de 

toegevoegde waarde (veiligheid) daarvan ten opzichte van ondernemingsdoelstellingen. Eenzelfde dialoog 

starten we graag ook met u. Daag ons uit en neem contact op met klantdirecteur Kock van Erk of  

consultant beveiliging Bart Vodeb. Beiden hebben ruime ervaring binnen de logistieke sector en het  

implementeren van integrale oplossingen die veiligheid creëren. 


