
De juiste mensen op de juiste plek

De juiste beveiligingstechnici

Toonaangevend
in veiligheid



Trigion Beveiligingstechniek. Uw partner in 
complete beveiligingsoplossingen op afstand

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De aandacht voor de mens en zijn leefomgeving neemt toe. Trigion heeft altijd oog gehad voor deze

aspecten en er is dan ook vastgelegd hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen het

bedrijf gestalte krijgt. Dit beleid is uitgewerkt in de dimensies planet, people en profit. Een continue 

systematiek zorgt ervoor dat jaarlijks doelstellingen worden bepaald en behaald. Integraal onderdeel van

het beleid is een bedrijfscode die door het gehele management wordt onderschreven. 
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Een inbraakdetector of brandmelder is niet meer voldoende om

de veiligheid en de continuïteit van de bedrijfsvoering te waar-

borgen. Vandalisme, criminaliteit, enkele verwoestende branden

en terrorismedreiging hebben ervoor gezorgd dat bedrijven 

veiligheid tot integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid hebben

gemaakt. Dat vraagt om een beveiligingspartner die niet denkt

in detectoren en meldkamerabonnementen, maar complete

beveiligingsoplossingen creëert. Trigion Beveiligingstechniek is

een BORG-erkend beveiligingsbedrijf en werkt voor overheids -

instellingen, multinationals, ov-bedrijven en bedrijven in de vitale

sector. Wij hebben de techniek en de expertise in huis om 

technische oplossingen te creëren die aantoonbaar effectief zijn

en dus een ongestoorde voortgang van de bedrijfsvoering

garanderen. Oók bij bedrijven in het MKB.

Geen ongewenst bezoek

Trigion Beveiligingstechniek is als geen ander in staat een per-

fecte combinatie te creëren van bouwkundige, organisatorische

en elektronische maatregelen. Traditionele beveiligingssystemen

combineren we met toegangscontrole en intelligente camera’s

die we desgewenst samenbrengen in een securitymanagement -

systeem of een gebouwbeheersysteem. De camera’s zijn daarbij

zo te programmeren dat ze in een virtuele barrière kunnen 

voorzien of een melding geven als er een (ongewenste) beweging

wordt gedetecteerd. Onnodige alarmen zijn vrijwel uitgesloten

omdat de centralist in de Trigion AlarmServiceCentrale elk alarm

onmiddellijk kan verifiëren. De centralist kan mobiel surveillanten

en hulpdiensten precies vertellen welke actie nodig is, ze naar

de juiste plek dirigeren en ze begeleiden bij de opvolging. Als

CCV-erkend installatiebedrijf heeft Trigion Beveiligingstechniek

de afgelopen jaren een unieke ervaring opgedaan in camera -

observatie in het publieke domein, of het nu gaat om bedrijven-

terreinen of gebieden in binnensteden. Samen met de

AlarmServiceCentrale van Trigion of de regionale toezichtruimtes

(RTR’s) van de politie zijn we in staat om detectie één op één te

koppelen aan opvolging.

Beheer op afstand

De Trigion AlarmServiceCentrale kan compleet toegangsbeheer

op afstand bieden. Portiersloges of recepties hoeven daardoor

Bedrijven willen de veiligheid waarborgen en de continuïteit van de bedrijfsvoering garanderen. Technische beveiligingsmiddelen

spelen hierin een steeds belangrijkere rol. Trigion Beveiligingstechniek loopt voorop in het ontwikkelen en het introduceren

van geavanceerde technische beveiligingssystemen. Bovendien beschikt Trigion over een AlarmServiceCentrale met een

meldkamer die alle data op een intelligente manier kan koppelen en verwerken. Die unieke combinatie zorgt ervoor dat

steeds meer diensten op afstand kunnen worden geleverd. Dat is niet alleen veel veiliger, het is ook bijzonder kostenefficiënt.



niet langer 24 uur per dag bezet te zijn: op elk moment kan de

AlarmServiceCentrale de toegangsverlening overnemen. Dat

scheelt niet alleen kosten, het is vaak ook nog veiliger. Vaak is

het mogelijk om ook het technisch beheer van hardware en 

software op afstand te hosten. Dat scheelt aanzienlijk in de

licentiekosten en operationele kosten. 

Ook het aanmaken, beheren en weer intrekken van toegangs-

pasjes kunnen we op afstand doen. Dan weet u zeker dat het

beheer zeer nauwgezet gebeurt, dat wij alle data bewaren op

onze zwaar beveiligde server en dat niemand ze kan stelen of

manipuleren. Trigion Beveiligingstechniek heeft inmiddels ook

ervaring in het geschikt maken van panden voor de Rijkspas.

Daarmee hebben ambtenaren niet alleen flexibel toegang tot

meerdere locaties, maar ook tot beveiligde computersystemen.

Het Rijk stelt om begrijpelijke redenen hoge eisen aan de 

installatie van dit systeem.

Ook voor alle branddetectie

Brand is nog steeds een van de grootste schadeposten voor

bedrijven. Bij productiebedrijven is de gevolgschade van brand

vaak oorzaak van faillissementen. Doordat data verloren gaat en

voorraden en productiemiddelen zijn vernietigd kan een bedrijf

maandenlang niet meer leveren. Inkomsten drogen op, klanten

lopen weg. Het is dan ook niet gek dat de regelgeving steeds

verder wordt aangescherpt en dat verzekeraars afdoende 

maatregelen eisen om brand te voorkomen of vroegtijdig te 

signaleren. Trigion Beveiligingstechniek is een allround beveiligings-

bedrijf en tevens een NCP-erkend branddetectiebedrijf. Wij

schrijven de voor bedrijven benodigde programma’s van eisen

en kunnen de coördinatie met de brandweer op ons nemen.

Onze speciaal daarvoor opgeleide medewerkers kunnen u op

wettelijk verplichtte momenten werkzaamheden uit handen

nemen. Onze medewerkers worden permanent bijgeschoold en

voldoen aan alle wettelijke eisen voor het projecteren, installeren

en onderhouden van gecertificeerde branddetectiesystemen 

en ontruimingsinstallaties. Deze systemen kunnen we vaak

tegelijkertijd aanbrengen met het inbraaksignaleringssysteem,

dus daarmee zijn de nodige kosten te besparen.

Service en onderhoud

Complexe branddetectie- en beveiligingssystemen vragen om

specifieke service en onderhoud om de goede werking te 

kunnen blijven garanderen. Voor gecertificeerde systemen geldt

zelfs dat de regelgever eist dat bepaalde werkzaamheden op

gezette tijden worden verricht. Trigion Beveiligingstechniek

beschikt over een service en onderhoudsafdeling welke landelijk

en 24 uur per dag bereikbaar is. Speciaal opgeleid personeel

met een brede kennis van zaken wordt regelmatig bijgeschoold

om zich de laatste technieken eigen te maken. Vanaf meerdere

locaties zijn we in staat om systemen op afstand te beheren,

maar ook om assistentie te verlenen bij gebruikmaking van 

software om beelden veilig te stellen of toegangspasjes te

muteren. Om u ook op de langere termijn te kunnen bedienen

behoort een meerjarenonderhoudsplan ook tot de mogelijk -

heden. Hierin worden zaken opgenomen als het beheer van

softwarelicenties maar bijvoorbeeld ook het vervangen van

harde schijven van servers.



Compleet in brandveiligheid

Trigion Beveiligingstechniek kan nog veel meer voor u betekenen.

Samen met onze zusterbedrijven Breijer Brandveiligheid en Breijer

Brandpreventie bieden we u een totaalpakket in brandveiligheid,

brandpreventie en brandbeveiliging. 

Breijer Brandveiligheid levert, installeert en onderhoudt niet

alleen brandblusmiddelen, brandslanghaspels, mobiele 

blus wagens en noodverlichtingsinstallaties, maar maakt panden

compleet brandveilig met het aanleggen van droge stijg -

leidingen, het aanbrengen van compartimenteringen en andere

voorzieningen om branden te vertragen en gevolgschade te

beperken, en het aanleggen en duidelijk zichtbaar maken van

vluchtvoorzieningen. Ook kan Breijer Brandveiligheid brand-

wachten leveren die altijd rijksgediplomeerd zijn en hun sporen

hebben verdiend op locaties met een hoog risico.

Breijer Brandpreventie is niet alleen een erkend sprinkler-

installateur maar adviseert, levert, installeert en onderhoudt 

werkelijk alle soorten blusinstallaties die nodig zijn om grote

branden te beheersen. 



Trigion Beveiligingstechniek. Onderdeel van Trigion

• Inbraaksignalering

• Toegangscontrole, ook met biometrie

• Camera-observatie, draadloos of IP

• Terreinbeveiliging

• Selecta DNA 

• Bouwkundige maatregelen zoals kogelwerend glas

• Branddetectie en ontruimingsinstallaties

• Volledige integratie van systemen

• Professionele adviseurs en technici

• Combinatie met andere beveiligingsdisciplines

Services Group

Objectbeveiliging
Toezicht & Handhaving
Justitioneel Toezicht
Evenementenbeveiliging
Brandwachten
Retail Security

Controle passagiers
en handbagage
Controle ruimbagage
Beveiliging beschermd
gebied

(Collectieve) Mobiele surveillance
Cameratoezicht
Alarmverificatie
Toegangscontrole
Personenalarmering
Plaatsbepaling & volgen
Teleservices

Receptie Services
Facility Services

Inbraaksignaleringssystemen
Brandsignaleringssystemen
Toegangscontrolesystemen
Video-observatiesystemen

Tactisch onderzoek
Technisch onderzoek
Digitaal onderzoek (Forensic IT)
Security Consultancy
Safety Consultancy
Security Training & Opleiding
Safety Training & Opleiding
Services Training & Opleiding

Beveiliging

Aviation Security
Recherche, 

Consultancy &
Training

Beveiligingstechniek

Mobiele surveillance
& AlarmServiceCentraleServices





Bedrijven van Facilicom

Facilicom Facility Solutions

Trigion Beveiliging

Gom Schoonhouden

Prorest Catering

Axxicom Personeelsdiensten

Breijer Bouw en Installatie

Tapwacht Service en Techniek
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Beveiliging

Aviation Security

Services

Recherche, Consultancy & Training

Beveiligingstechniek

AlarmServiceCentrale

Beveiligingstechniek

Geijssendorfferweg 5

3088 GJ  Rotterdam

Postbus 51027

3007 GA Rotterdam

tel. (010) 428 72 60

fax (010) 428 72 74

info@trigion.nl

www.trigion.nl

Onderdeel van Facilicom


