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Guard & Control: privacy,
beveiliging en kostenbesparing
Privacy en veiligheid moet naar ons idee voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Dat geldt zeker voor mensen
die wonen en leven in een beschermde groepsvorm zoals bijvoorbeeld in een zorginstelling. Voor zorgverleners
is het toezien hierop een enorm arbeidsintensieve opgave. Voskamp Beveiligingstechniek heeft daarom een
uniek deursignaleringssysteem ontwikkeld om veiligheid en privacy te waarborgen en om tevens
kostenbesparend te zijn.
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Guard & Control biedt:

Veiligheid en bespaart kosten
De veiligheidsborging die Voskamp Beveiligingstechniek biedt
met Guard & Control geldt niet alleen voor de veiligheid van de
bewoners en hun bezittingen maar ook voor de onderlinge veiligheid binnen de instelling. Dit geldt in de dagsituatie maar nog
meer voor de avond- en nachtsituatie. Guard & Control
registreert en controleert alle aangemelde deuren op slimme
wijze en is door één personeelslid in een oogopslag te overzien.
Optimale toegankelijkheid en veiligheid
Voskamp Beveiligingstechniek heeft een aantal technische en
innovatieve concepten ontwikkeld om veiligheid te waarborgen
binnen een zorginstelling, door op een slimme manier deuren te
controleren, registeren en te bewaken. Hierdoor kan men goed
overzien wanneer een bewoner een kamer betreedt en verlaat.
’s Nachts is het mogelijk om deuren te vergrendelen om zo de
privacy van de bewoners te waarborgen.
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betekent dat de kamer bewaakt is. Wordt de kamer betreden dan
krijgt de medewerker een melding dat de deur geopend wordt. Het
systeem heeft ook een privacystand. Daarnaast kunnen ook de
buitendeuren afgesloten worden.
Wanneer er meerdere locaties zijn kunnen deze gekoppeld worden
en allen bij één locatie op het visualisatiepaneel weergegeven worden
waardoor er maar één slaappost bemand hoeft te worden.
Kosten besparend
Naast het waarborgen van veiligheid zal het invoeren van dit
systeem ook kostenbesparend werken. Vanuit één slaappost
kunnen alle deuren bewaakt en gecontroleerd worden via het
visualisatiepaneel waardoor er minder personeel nodig is om de
deuren/kamers te controleren. Zeker wanneer er meerdere locaties
gekoppeld zijn, zal de besparing oplopen.

Binnen een locatie worden alle te controleren deuren op een
slimme wijze bewaakt. Centraal wordt bij een slaappost op een
visualisatiepaneel de bewaking, signalering en sturing weergegeven. In één oogopslag is te zien welke deuren open en gesloten
zijn aan de verschillende led kleuren. Wanneer de status van een
deur op groen staat kan de kamer betreden worden, rood

Uiteindelijk kan het systeem naar behoefte met geïntegreerde
camera’s worden verbonden met een centrale bewakingspost.
In deze setting kan tegen minimale vergoeding veiligheid worden
geboden en fors worden bespaard op de slaapen waakdiensten.

Uniek
De software van Guard & Control is door Voskamp Beveiligingstechniek zelf ontwikkeld en is beter beveiligd tegen manipulatie
van buitenaf, daarnaast is het eenvoudiger uit te breiden dan
andere systemen. Het is een flexibel systeem en naar klant
specifieke wens in te richten.
Het unieke van Guard & Control is dat het systemen naadloos op

elkaar aan kan sluiten. Bovendien wordt maar één kabel gelegd
langs alle te bewaken en te besturen deuren.
Maatwerk is mogelijk zonder dure ontwikkelkosten doordat wij
onze software telkens aan kunnen passen aan de wensen van de
gebruiker.

Guard & Control:

Uitbreidingsmogelijkheden
De basis van het systeem is het controleren van deuren binnen
de locatie. Het systeem kan uitgebreid worden indien gewenst:
zo kunnen we het systeem inrichten zodat het controleren/
bewaken van meerdere locaties of beveiligingssystemen
mogelijk wordt.
De volgende uitbreidingen zijn mogelijk:
• Camerabewaking met één of meerdere camera’s. De 		
camera’s ondersteunen de waarnemingen op het visualisatiepaneel over de deurcontrole. De camera’s zijn te combineren
met videobeeld analyse. De beelden zullen live worden uitgezonden wanneer er een verandering/beweging plaatsvindt.
Hierdoor is het op afstand bekijken, bewaken en registeren van
beeldmateriaal mogelijk.
• Koppeling zorg oproepsysteem. Een koppeling met vrijwel
alle gangbare zorgoproepsystemen behoort tot de mogelijkheden. Bij alarm worden alle deuren op het zorgoproeptoestel
weergegeven. Daardoor beschikt u over een eenduidige communicatie.
• Historie. Het terug kijken van situaties in het verleden zijn
via “event logging” op te vragen. Hierdoor kan men leren van
situaties uit het verleden om vervolgens de gehanteerde werkwijze te verbeteren naar de toekomst.

• Deursturing. Electrische deurvergrendeling is in aanvang
of achteraf aan te leggen. Zowel bestaande als nieuwe elektromechanische vergrendelingen behoren hierbij tot de mogelijkheden. Uiteraard voldoen deze aan alle geldende regelgeving
en eisen.
• Centrale bewaking. Naast het lokale karakter is het ook
mogelijk om meerdere locaties te bewaken in een centrale post.
De locaties zijn met een eigen protocol verbonden met de
centrale server.
• Mobiele signalering. Wanneer er binnen een locatie geen
gebruik gemaakt kan worden van een zorgoproep- en
alarmeringssysteem, kunnen wij een speciale alarmeringen
app aanbieden voor een Smartphone. Via deze app kunt u de
status van alle deuren aflezen of wijzigen en worden
voorkomende alarmen ontvangen.
• Kosten op basis van verbruik. Volstrekt uniek in de Voskamp
oplossing is dat doorbelastingen naar afzonderlijke locaties
mogelijk is. Deellocaties zijn daarbij verbonden met de centrale
post waarbij deze locaties naast initiële kosten op basis van
‘verbruik’ belast worden voor de werkzaamheden in de centrale
post. Integraties met financiële systemen behoren tot de
mogelijkheden.
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Guard & Control biedt:

Zorgeloze flexibiliteit
Waar de huidige systemen over minimale mogelijkheden
beschikken, weinig flexibel zijn en grote maatwerkinvesteringen
met zich mee brengen biedt Voskamp Beveiligingstechniek het
antwoord.
Wanneer er omstandigheden wijzigen of veranderingen plaats
vinden in het werkproces kan Voskamp Beveiligingstechniek
snel op de situatie inspelen. Het systeem kent een grote flexibiliteit en de aanpassingen worden door onze eigen technici
verzorgd.
Guard & Control waarborgt de veiligheid en privacy van cliënten
en is kostenbesparend op de inzet van personeel!
Voor meer informatie over dit unieke systeem kunt u contact
opnemen met onze onderstaande vestigingen.
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Kijk voor meer informatie en projecten
op www.voskampbeveiligingstechniek.nl
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