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Dé oplossing voor technische 
ruimten in kritische 
infrastructuren

Onbemande technische ruimten zijn een 
belangrijke schakel in vitale infrastructuren. 
De continuïteit van verschillende kritische 
infrastructuren is sterk afhankelijk van de 
beveiliging, het toegangsbeleid en het toezicht 
op deze ruimten. Het gaat meestal om een 
groot aantal locaties. Hoe kun je dat als 
beheerder efficiënt onder controle houden? 
TKH Security ontwikkelde daarvoor dé 
oplossing voor Asset & Site Management: een 
combinatie van toegangsbeheer, bewaking 
van omgevingsvariabelen en regelen op 
afstand.

Asset & Site Management 
oplossing
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Belangrijkste kenmerken

 Toegangscontrole

 Bezoekersregistratie

 Persoonsautorisatie

 Videobewaking

 Monitoren van temperatuurswisselingen, 
vochtigheid, rookontwikkeling en 
lekkages

 Inzicht in storingen

 Inbraakdetectie

	 Alarmnotificatie	om	tijdig	kunnen	
reageren op storingen en inbraken

	 Beheren	van	certificaten

	 Een	overzichtelijk,	zelf	in	te	delen,	
dashboard met live beelden

Met onze oplossing voor Asset & Site 
Management staan onbemande technische 
ruimtes	onder	continu	toezicht,	waarbij	
afwijkingen	in	omgevingsvariabelen	direct	
worden	gesignaleerd.	Hierdoor	zijn	kritieke	
processen optimaal beschermd. Daarnaast 
biedt de oplossing toegangsbeheer op 
afstand,	dat	vanuit	de	centrale	software	
kan worden geregeld. Bezoekers op de 
locatie	staan	zo	altijd	geregistreerd	en	
inefficiënt	sleutelbeheer	behoort	tot	het	
verleden. De Asset & Site Management 
oplossing is schaalbaar waardoor deze 
gemakkelijk	uit	te	breiden	is	naar	meerdere	
locaties. De oplossing is uniek omdat deze 
diverse systemen integreert en u alles kunt 
monitoren en beheren via het dashboard.  

Onze Asset & Site Management 
oplossing wordt met ruime ervaring en 
creativiteit in huis ontwikkeld en deze 
sluit aan bij de behoeftes vanuit de 
diverse marktsegmenten of ontwikkelen 
wij speciaal voor u op maat. Met deze 
oplossing heeft u op afstand alles volledig 
onder controle en kunnen storingen en 
uitval vaker worden voorkomen. Hiermee 
bespaart u tijd en kosten.
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De oplossing is specifiek ontwikkeld voor toepassing in een aantal 
marktsegmenten, waar continuïteit van het proces essentieel is. Denk aan:

 Overheid

 Infrastructuur

 Marine, Olie & Gas

 Telecom, Data & Energie

 
 
 

Met onze oplossing voor Asset & Site Management staan onbemande tech-
nische ruimtes onder continu toezicht, waarbij afwijkingen in omgevingsfac-
toren direct worden gesignaleerd. Hierdoor zijn kritieke processen optimaal 
beschermd. Daarnaast biedt de oplossing toegangsbeheer op afstand, dat 
vanuit de centrale software kan worden geregeld. Bezoekers op de locatie 
staan zo altijd geregistreerd en inefficiënt sleutelbeheer behoort tot het 
verleden. 

Marktsegmenten
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De Asset & Site Management oplossing van TKH Security maakt beheer 
van kritische infrastructuur een stuk efficiënter. Met het toepassen van de 
oplossing doet u een slimme investering, waardoor niet alleen de kosten 
lager worden, maar u ook nog eens de kwaliteit en beschikbaarheid van de 
kritische infrastructuur verbetert. Bij afwijkingen kunt u snel en gericht actie 
ondernemen. Storing en uitval worden zo vaker voorkomen.

 Monitoring van onbemande ruimten

 Detectie van omgevingsvariabelen

 Beveiliging van onbemande sites

 Toegangscontrole van onbemande locaties

 Efficiëntere beheerprocessen

 Inzicht in storingen

 Beheren van certificaten

Een slimme investering
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ApolloN controller 
Actieve oplossing

De ApolloN controller is de tweede versie 
van onze controller om actieve locaties mee 
te beheren. Hij is sneller en krachtiger dan 
zijn voorganger en biedt veel flexibiliteit. 
Door de modulaire opbouw en toepassing 
van SNMP3, kan voor iedere situatie de 
perfecte configuratie worden gemaakt.

JUNO controller 
Passieve oplossing

De JUNO controller is een IoT-controller, 
speciaal ontwikkeld om toegangscontrole 
voor passieve locaties, zonder stroom en/of 
netwerk, mogelijk te maken en calamiteiten 
in beeld te brengen. De verschillende 
controllers kunnen binnen één systeem 
worden gecombineerd. Dat stelt beheerders 
in staat om zowel actieve als passieve 
locaties centraal en efficiënt te beheren.  

ApolloN controller en JUNO controller

De drijvende kracht achter de Asset & Site Management oplossing is de unieke combinatie 
van hardware en software, die TKH Security in eigen huis ontwikkelt. Voor de decentrale 
technische locaties is er een keuze uit verschillende controllers, afhankelijk van uw 
specifieke situatie.

Afhankelijk van welke omgevingsvariabelen van invloed zijn op het functioneren van uw 
technische locatie, worden er sensoren aangesloten op de controller. Voor bijvoorbeeld 
temperatuur, luchtvochtigheid, brand en inbraak of bij kanteling (indien de locatie is 
beschadigd of aangereden).
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ASM Suite

TKH Security ontwikkelde de ASM Suite software, waarin op één overzichtelijk 
dashboard afwijkende gebeurtenissen worden bewaakt en het toegangsbeheer kan 
worden geregeld. 

Het bieden van een totaaloverzicht is een belangrijke functie van de ASM Suite 
software. Zo kunt u altijd inzien wie er wanneer op een bepaalde locatie is geweest, 
maar ook bij inbraak en brand wordt alarm geslagen. En niet onbelangrijk: alle te 
meten omgevingsvariabelen zoals temperatuur, luchtvochtigheid en waterstand, 
worden systematisch in de software weergegeven. Door het instellen van 
minima en maxima, wordt er automatisch een melding gegenereerd bij te grote 
onregelmatigheden en kunt u tijdig actie ondernemen. 
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Voor medewerkers of vaste aannemers 
kunt u toegangspassen met specifieke 
rechten aanmaken. De toegangsrechten 
worden in de software vastgelegd en 
vervolgens gedeeld met de controllers in 
het ‘veld’. Mocht iemand de toegang tot 
een locatie ontzegd worden, of mocht er 
een toegangspas in verkeerde handen zijn 
gevallen, dan kunnen de rechten van die 
pas met een eenvoudige handeling weer 
ingetrokken worden. Verder is het mogelijk 
om bezoekers die niet in het bezit zijn 
van een toegangspas op afstand toegang 
te verlenen en biedt TKH Security de 
mogelijkheid om toegang te regelen met 
behulp van een smartphone app.

Tot slot kan de software ook met 
systemen van derden koppelen, zoals 
een noodstroominstallatie (UPS), 
airconditioning of een ‘netwachter’. Ook zijn 
er mogelijkheden voor het volautomatisch 
uitvoeren van voorgeprogrammeerde 
scenario’s.  

Over TKH Security

Met ruim 25 jaar ervaring en door mee 
te denken met onze klanten bieden wij 
innovatieve totaaloplossingen op het gebied 
van securitymanagement, videobewaking, 
parkeerbeheer, parkeergeleiding en Asset & 
Site Management. 

Onze organisatie bestaat uit ruim 300 
ervaren medewerkers die ernaar streven om 
continu de verwachtingen van onze klanten 
te overtreffen en de gebruikerservaring 
te verbeteren. Wij willen altijd 
gebruiksvriendelijke innovatieve oplossingen

ontwikkelen voor de markt, die gemakkelijk 
te installeren zijn met een focus op 
creativiteit, flexibiliteit en open architectuur.

Wij zijn wereldwijd gevestigd op 17 locaties 
en maken deel uit van TKH Group N.V.

Wenst u meer informatie over onze 
oplossingen? Neem dan gerust contact met 
ons op tkhsecurity.com.
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