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ALARMAANSLUITING HEEFT DE
VIA IP TOEKOMST
Op niet al te lange termijn zullen alle alarminstallaties in Nederland digitaal worden. In
plaats van een verbinding over de oude analoge
lijn, lopen de alarmaansluitingen via IP.
„KPN heeft al aangegeven dat ze zullen stoppen
met de analoge lijn”, zegt Arno Schuurmans,
beveiligingselektronica specialist bij Randstad
Electronics. „Dat wil niet zeggen dat digitaal per
se beter is. Mijn klanten adviseer ik meestal toch
om via IP bij de Particuliere Alarmcentrale (PAC)
aan te sluiten: anders moet je later nog een keer
een investering doen.”
Randstad Electronics bv is in 1986 opgericht en gespecialiseerd
in het beveiligen van woonhuizen, bedrijfspanden, bedrijventerreinen en speciale objecten als bruggen, sluizen en tunnels,
rolpaden en varende objecten. „We richten ons vooral op
high-end installaties”, zegt Schuurmans. „Waar een ander
stopt, daar beginnen wij. Daarom zijn we zo vroeg begonnen
met het aansluiten via IP: dit soort specialistische kennis
onderscheidt ons van andere installateurs.”
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“Op niet al te lange
termijn zullen alle
alarminstallaties
in Nederland
digitaal worden”
Op de klant toegesneden
Wanneer de alarminstallatie gereed is, moet die worden aangesloten
bij een alarmcentrale. Regelmatig doet Schuurmans dat bij G4S,
hoewel niet exclusief. „Dat is de keuze van mijn klanten”, zegt hij.
„Wij installeren de beveiligingsinstallatie, maar de opvolging bij
een melding doen we niet. Omdat onze alarminstallaties vaak heel
specifiek op de wensen van de klant worden toegesneden, is het
belangrijk dat de centrale weet hoe de installatie eruit ziet.” Wanneer
blijkt dat er nog geen voorkeur is, kan Schuurmans de centrale van
G4S aanbevelen: „Voor mij is het belangrijkste dat mijn klant goed en
snel wordt geholpen. Dat wil zeggen: snel aansluiten en de centrale
moet weten hoe de installatie eruit ziet. Want de alarmcentrale
moet bijvoorbeeld weten op welke camera’s ze kunnen kijken
wanneer de installatie hiermee is gecombineerd.”
Kleinschalig en specifiek
Een nadeel van een alarmcentrale kan de grootschaligheid zijn. Maar
ondanks de grootte kunnen de wensen van de klant bij G4S goed
worden ingepast. „Onze klanten kloppen juist bij ons aan omdat
we kleinschalig werken en heel specifiek naar hun wensen kijken”,
zegt Schuurmans. „De grote alarmcentrales werken vaak met
protocollen en procedures, maar weigeren soms om camerabeelden
te bekijken of weten niet dat de camera er is. Het is dus belangrijk
dat de centrale actief meedoet in het proces en bij een melding
ook meedenkt.” Schuurmans denkt dat deze service voor de
meeste klanten belangrijker is dan de prijs. „Dit soort bedrijven en
organisaties investeren liever iets meer, als ze weten dat er kwaliteit
geleverd wordt.”
IP: verkeerd begonnen
De markt voor IP is volgens Schuurmans verkeerd begonnen. „Er
kwamen meteen verschillende merken en apparatuur op de markt”,

zegt hij. „Terwijl het juist een kans was om met standaard apparatuur
te werken. Dat zou het voor iedereen gemakkelijker maken. Nu moet
ik de installatie aansluiten bij de centrale die mijn apparatuur gebruikt.
Zeker in het begin kwam ik alarmcentrales tegen die maar op één
soort apparatuur konden aansluiten. Het product waar wij mee
werken wordt goed ondersteund door G4S, maar eigenlijk had IP in
één keer goed geregeld moeten worden voor iedereen.”
Strakker controleren
Voor het midden- en kleinbedrijf en hoger adviseert Schuurmans om
over te stappen op IP. „Het is uiteindelijk beter, veiliger, goedkoper en
je kunt het gemakkelijk combineren met pinnen en telefonie”, zegt hij.
„Via IP kun je strakker controleren. Voor de analoge lijn is de wettelijke
standaard dat er één keer per 24 uur verbinding wordt gemaakt met
de meldkamer. Omdat communicatie en dataverkeer via IP gratis is,
kan dat vaker.” Voor bijvoorbeeld een bedrijfspand waar de eis is dat
eenmaal per 24 uur verbinding wordt gemaakt, kan nu gekozen worden
voor eenmaal per uur of nog sneller. „Over de digiaccess-lijn van KPN
betaal je daar fors voor”, vervolgt Schuurmans. „Via IP is dat gratis en
als er een back-up wordt gebruikt via GPRS heb je theoretisch geen
kans meer op uitval.”
Pionieren
Randstad Electronics sluit de installaties al een tijdje via IP aan en doet
dat nu bijna voor honderd procent van de klanten. Daarmee heeft het
bedrijf kennis in huis, die bij andere installateurs nogal eens ontbreekt.
„We hebben heel wat expertise”, zegt Schuurmans. „Wanneer zich een
probleem voordoet, kunnen we dat heel snel traceren en oplossen.
Daarmee voorkomen we dat de klant voor verrassingen komt te
staan.” Want, aansluiten via IP is anders dan via traditionele lijnen en van
de installateur wordt meer ICT-kennis gevraagd. „Maar met opleiding
en ervaring is het goed te doen. Toch zien we dat er installateurs

afhaken”, zegt Schuurmans.
„Wij hebben die kennis
wel en kunnen heel snel
een verbinding aanleggen.”
Ook voor de particuliere
alarmcentrales is het
pionieren. G4S heeft gekozen
om niet de ontwikkelingen
af te wachten, maar voorop
te lopen. Schuurmans ziet
dit ook: „Als één van de
weinige alarmcentrales
heeft G4S de verbinding via
IP echt goed voor elkaar.
De IP-verbindingen zijn
dubbel uitgevoerd met
verschillende providers.”
De Alarmcentrale van G4S
heeft ook vier gateways
voor VPN-verbindingen en
is AL0, AL1, AL2 en AL3
gecertificeerd. Dat wil zeggen dat de verbinding over een
gesloten netwerkomgeving loopt. „Daarmee loopt G4S echt
voor op de ontwikkelingen”, aldus Schuurmans.
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De Alarmcentrale van G4S is de belangrijkste schakel
tussen beveiligde objecten en de personen of instanties
die bij onraad of calamiteiten in actie moeten komen. De
G4S Alarmcentrale heeft een breed scala aan diensten:
van registratie en afhandeling
van inbraakmeldingen tot
gebouwautomatisering.
En van een service- en
calamiteitenlijn tot complete
calamiteitenbeheersing. De
Alarmcentrale is geheel
ingericht op de digitale
ontwikkelingen. G4S heeft
een aparte helpdesk voor
installateurs, waar ze terecht
kunnen met vragen over
aansluiten via IP. Desgewenst
komt iemand langs om te
helpen met het configureren
van de router en kiezer. De
centrale heeft vier gateways,
zodat nieuwe klanten
bijna nooit over hoeven te
stappen naar een andere
internet-provider. De G4S
Alarmcentrale werkt met een
gesloten netwerkomgeving
voor een BORG klasse 3
en hoger.
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