
Fact sheet: Ziekenhuizen & Zorgcentra

WinGuard Server & Hot Standby server
Door de inzet van een server worden alle gegevens, gebeurtenissen, graphics etc. centraal
opgeslagen.
Per type gebeurtenis is het mogelijk om de afhandeling van deze gebeurtenis naar een
specifiek werkstation te sturen.
Hierdoor is het mogelijk om WinGuard multidisciplinair in te zetten.
Denk hierbij aan security en facility management.

WinGuard Client
Clients kunnen zowel op locaties als op een centrale meldkamer ingezet worden. De
beheerder heeft inzicht in en controle over alle aangesloten systemen.

WinGuard Control Center
Door de inzet van de multimonitor optie kan een WinGuard client uitgebreid worden tot
een volwaardige Control Center Client. Met behulp van een video bedien unit bent u in
staat om de aanwezige PTZ camera’s te bedienen, ongeacht welk merk u gebruikt
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Videowall
Met behulp van de externe videomanager module kan vanaf één WinGuard Client een
videowall aangestuurd worden van maximaal 16 schermen

Parkeermanagement systemen
Hiermee kunt u de meldingen van uw veldapparaten ontvangen. Tevens bent u hiermee in staat om
opdrachten aan de veldapparaten te geven, waaronder:
· Openen en sluiten van slagbomen en/of speedgates
· Uit en in bedrijf stellen van veldapparaten
· Geven van specifieke opdrachten aan de betaalautomaat
Desgewenst kunt u deze module naadloos integreren met CCTV en Intercom systemen.

WinGuard Server Hot Standby Server

WinGuard Client(s)

Brandmeldcentrales
Met de module kunt alle meldingen vanuit de aangesloten brandmeldcentrales ontvangen. Ook is het mogelijk
om melders en of sensoren tijdelijk buiten dienst te zetten voor bijvoorbeeld werkzaamheden. Een belangrijk
voordeel wat WinGuard u hierbij kan bieden is het kunnen verwerken van het bedrijf afhandel protocol.
Hiermee borgt u dat elke medewerker gebeurtenissen op een uniforme manier behandeld.

Intercom centrales
Door de intercom centrale te koppelen heeft u vanuit WinGuard direct controle over alle binnenkomende en
uitgaande intercom gesprekken. Met behulp van de krachtige grafische module wordt ook direct de plaats van
de intercom oproep gevisualiseerd. Desgewenst kunt u dit uitbreiden met camerabeelden en veldapparaat
sturingen.

CCTV
Tijdens een gebeurtenis is het van onschatbare waarde om de juiste camerabeelden direct tot uw beschikking
te hebben. Met behulp van WinGuard heeft u de juiste beelden op het juiste moment. Uiteraard zijn PTZ
camera’s probleemloos te bedienen. Ook kunt u eventueel aanwezige presets in camera’s vanuit WinGuard 
aansturen.

I/O Modules
Met deze module bent u in staat om digitale en analoge sturingen en/of metingen te doen. Denk hierbij aan:
· Verlichting
· Luchtbehandelingssystemen
· Pompsystemen

Liften
Door deze module heeft u altijd overzicht over de status van de aangesloten liften. Bij eventuele calamiteiten
heeft u de mogelijkheid om vanuit WinGuard de liften naar de veiligheidsstand te sturen. Intercom en CCTV
beelden zijn in 1 grafische interface te combineren en het bijbehorende afhandel protocol kan ter verwerking
aangeboden worden.

Noodverlichting
Bij het aansluiten van uw centrale noodverlichting systeem heeft u direct inzicht in de status van uw
noodverlichtingssysteem. Mocht er onverhoopt een storing optreden dan heeft u direct inzicht van de situatie
en locatie van de storing.

PA / Geluidsinstallatie
Mocht er zich een calamiteit voordoen dan kunt u met behulp van WinGuard de aangesloten geluidsinstallatie
aansturen om het ontruimingssignaal af te geven.

HVAC
U kunt uw luchtbehandelingssysteem met behulp van WinGuard monitoren en aansturen. Bij diverse situaties
kan WinGuard de beheerder ondersteunen om een gebeurtenis goed en conform het bedrijf afhandel protocol te
behandelen.

TCP/IP

RS232

Notificatiemodules:
Met behulp van diverse notificatiemodules kan het systeem er voor zorgen dat externe partijen (zowel personen
als derde partij systemen) op de hoogte worden gehouden.
Enkele voorbeelden:
· Service partners automatisch mailen bij storingen
· SMS berichten sturen naar beheerder bij bepaalde gebeurtenissen
· Tekst 2 speech berichten versturen
· Automatisch berichten met detailinformatie naar dienstverlening (ambulance, politie, brandweer) sturen

Toegangscontrole systeem
Beheerders hebben met behulp van deze module direct inzicht waar welke pas die wie wordt aangeboden.
Mocht er toegang geweigerd worden dan is dit direct grafisch inzichtelijk. Indien aanwezig kunnen CCTV en
Intercom naadloos geïntegreerd worden om de beheerder nog beter te kunnen ondersteunen.

Localiseer / Dwaaldetectie systemen
Met behulp van de krachtige grafische interface kan uw beheerder snel en eenvoudig personen en/of goederen
traceren. In één oogopslag geeft WinGuard de locatie weer en desgewenst kan met behulp van de notificatie
module zorg- en/of bewakingspersoneel direct ingelicht worden.

TCP/IP

RS232

TCP/IP

RS232
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Fact sheet: Parkeergarages
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Parkeermanagement systemen
Hiermee kunt u de meldingen van uw veldapparaten ontvangen. Tevens bent u hiermee in staat om opdrachten
aan de veldapparaten te geven, waaronder:
· Openen en sluiten van slagbomen en / of speedgates
· Uit en in bedrijf stellen van veldapparaten
· Geven van specifieke opdrachten aan de betaalautomaat

Brandmeldcentrales
Met de module kunt alle meldingen vanuit de aangesloten brandmeldcentrales ontvangen. Ook is het mogelijk
om melders en of sensoren tijdelijk buiten dienst te zetten voor bijvoorbeeld werkzaamheden. Een belangrijk
voordeel wat WinGuard u hierbij kan bieden is het kunnen verwerken van het bedrijf afhandel protocol.
Hiermee borgt u dat elke medewerker gebeurtenissen op een uniforme manier behandeld.

Intercom centrales
Door de intercom centrale te koppelen heeft u vanuit WinGuard direct controle over alle binnenkomende en
uitgaande intercom gesprekken. Met behulp van de krachtige grafische module wordt ook direct de plaats van
de intercom oproep gevisualiseerd. Desgewenst kunt u dit uitbreiden met camerabeelden en veldapparaat
sturingen.

CCTV
Tijdens een gebeurtenis is het van onschatbare waarde om de juiste camerabeelden direct tot uw beschikking te
hebben. Met behulp van WinGuard heeft u de juiste beelden op het juiste moment. Uiteraard zijn PTZ camera’s 
probleemloos te bedienen. Ook kunt u eventueel aanwezige presets in camera’s vanuit WinGuard aansturen.

I/O Modules
Met deze module bent u in staat om digitale en analoge sturingen en/of metingen te doen. Denk hierbij aan:
· Verlichting
· (Vuilwater) pompen
· Ventilatiesystemen

Liften
Door deze module heeft u altijd overzicht over de status van de aangesloten liften. Bij eventuele calamiteiten
heeft u de mogelijkheid om vanuit WinGuard de liften naar de veiligheidsstand te sturen. Intercom en CCTV
beelden zijn in 1 grafische interface te combineren en het bijbehorende afhandel protocol kan ter verwerking
aangeboden worden.

Noodverlichting
Bij het aansluiten van uw centrale noodverlichting systeem heeft u direct inzicht in de status van uw
noodverlichtingssysteem. Mocht er onverhoopt een storing optreden dan heeft u direct inzicht van de situatie
en locatie van de storing.

PA / Geluidsinstallatie
Mocht er zich een calamiteit voordoen dan kunt u met behulp van WinGuard de aangesloten geluidsinstallatie
aansturen om het ontruimingssignaal af te geven.

Ventilatiesystemen
U kunt uw ventilatiesystemen met behulp van WinGuard aansturen. In het geval van een calamiteit kan
WinGuard het ventilatiesysteem aansturen. Indien het ventilatiesysteem in staat is om een terugkoppeling te
geven dan weet de beheerder direct of het systeem in werking is getreden. Met het bijbehorende afhandel
protocol kunnen er geen stappen vergeten worden.

CO / LPG Detectiesystemen
Door deze systemen aan WinGuard te koppelen heeft u direct inzicht waar het probleem zich voordoet.
Desgewenst kunt u WinGuard het ventilatiesysteem, noodverlichting, ontruimingsinstallatie laten aansturen.
Slagbomen en liften kunnen ook automatisch naar de juiste stand aangestuurd worden.
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RS232

Parkeer Route Verwijssystemen
Met behulp van deze module kunt de status u uw parkeerverwijsborden in 1 oogopslag zien. Mocht uw huidig
parkeer management systeem niet voorzien in een PRIS koppeling dan kunt u dit alsnog met de inzet van
WinGuard realiseren. Desgewenst kunt u handmatig de borden van status laten veranderen. Ook storingen
worde via WinGuard aan uw beheerder kenbaar gemaakt. Met behulp van het betreffende afhandel protocol
kan hij uw support organisatie aansturen.

VRIJ

Bollards
Niet alleen binnen de parkeergarage maar ook in de omgeving kunt u op afstand afsluitingen beheren. Door in
deze situatie CCTV, Intercom en Toegangscontrole te integreren heeft u alle disciplines overzichtelijk in één
gebruikersinterface.

RS232

RS485
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Notificatiemodules:
Met behulp van diverse notificatiemodules kan het systeem er voor zorgen dat externe
partijen (zowel personen als derde partij systemen) op de hoogte worden gehouden.
Enkele voorbeelden:
· Service partners automatisch mailen bij storingen
· SMS berichten sturen naar beheerder bij bepaalde gebeurtenissen
· Tekst 2 speech berichten versturen
· Automatisch berichten met detailinformatie naar dienstverlening (ambulance, politie,

brandweer) sturen
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Fact sheet:
Penitentiaire inrichtingen & Detentiecentra
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Brandmeldcentrales
Met de module kunt alle meldingen vanuit de aangesloten brandmeldcentrales ontvangen. Ook is het mogelijk
om melders en of sensoren tijdelijk buiten dienst te zetten voor bijvoorbeeld werkzaamheden. Een belangrijk
voordeel wat WinGuard u hierbij kan bieden is het kunnen verwerken van het bedrijf afhandel protocol.
Hiermee borgt u dat elke medewerker gebeurtenissen op een uniforme manier behandeld.

Intercom centrales
Door de intercom centrale te koppelen heeft u vanuit WinGuard direct controle over alle binnenkomende en
uitgaande intercom gesprekken. Met behulp van de krachtige grafische module wordt ook direct de plaats van
de intercom oproep gevisualiseerd. Desgewenst kunt u dit uitbreiden met camerabeelden en apparaat
sturingen.

CCTV
Tijdens een gebeurtenis is het van onschatbare waarde om de juiste camerabeelden direct tot uw beschikking te
hebben. Met behulp van WinGuard heeft u de juiste beelden op het juiste moment. Uiteraard zijn PTZ camera’s 
probleemloos te bedienen. Ook kunt u eventueel aanwezige presets in camera’s vanuit WinGuard aansturen.

PA / Geluidsinstallatie
Mocht er zich een calamiteit voordoen dan kunt u met behulp van WinGuard de aangesloten geluidsinstallatie
aansturen om het ontruimingssignaal af te geven.

HVAC
U kunt uw luchtbehandelingssysteem met behulp van WinGuard monitoren en aansturen. Bij diverse situaties
kan WinGuard de beheerder ondersteunen om een gebeurtenis goed en conform het bedrijf afhandel protocol
te behandelen.

Toegangscontrole systeem
Beheerders hebben met behulp van deze module direct inzicht waar, welke pas, door wie wordt aangeboden.
Mocht er toegang geweigerd worden dan is dit direct grafisch inzichtelijk. Indien aanwezig kunnen CCTV en
Intercom naadloos in de gebruikersinterface geïntegreerd worden om de beheerder nog beter te kunnen
ondersteunen. Passen en sleutels kunnen direct geblokkeerd worden, mochten ze in verkeerde handen vallen.

Lokaliseer / Persoonlijk nood alarm systemen
Met behulp van de krachtige grafische interface kan uw beheerder snel en eenvoudig personen en/of goederen
traceren. In één oogopslag geeft WinGuard de locatie weer en desgewenst kan met behulp van de notificatie
module bewakings- en/of paramedisch personeel direct ingelicht worden.
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Notificatiemodules:
Met behulp van diverse notificatiemodules kan het systeem er voor zorgen dat externe
partijen (zowel personen als derde partij systemen) op de hoogte worden gehouden.
Enkele voorbeelden:
· Service partners automatisch mailen bij storingen
· SMS berichten sturen naar beheerder bij bepaalde gebeurtenissen
· Tekst 2 speech berichten versturen
· Automatisch berichten met detailinformatie naar dienstverlening (ambulance, politie,

brandweer) sturen

Redundant TCP / IP netwerk

Redundant TCP / IP netwerk

VPN Tunnel
via eigen ring

Sleutel(kast) beheer
In één oogopslag visualiseert WinGuard de status van uw sleutelkasten. U heeft direct inzicht welke sleutels niet
aanwezig zijn of dat er sleutels op de verkeerde plek zijn teruggeplaatst.

TCP/IP

RS232

Temperatuur
Volledige controle over welke cellen al dan niet bezet zijn en verwarmd cq. gekoeld dienen te worden.
Desgewenst kan ook de voorkeur van de gedetineerde uit het administratieve gehaald worden om er voor te
zorgen dat de juiste temperatuur ingesteld wordt. Hiermee kan er goed ingespeeld worden op de wens om
complexe omgevingen energiezuiniger te maken.

I/O Modules
Met deze module bent u in staat om digitale en analoge sturingen en/of metingen te doen. Denk hierbij aan:
· Verlichting
· Luchtbehandelingssystemen
· Pompsystemen

· TV / Radio
· Doorspoelen toiletten
· Rolluiken / Zonweringen

Hek / Buitenmuur beveiliging
Het beklimmen en/of doorknippen van hekwerken wordt, eventueel in combinatie van de bijhorende
camerabeelden, direct inzichtelijk gemaakt. Dynamisch worden de betreffende plattegronden opgehaald en de
relevantie camera’s aangestuurd. Met behulp van de lokaliseer module kunnen de dichtstbijzijnde bewakers
naar de bewuste plek gestuurd worden. Desgewenst kunnen ook direct externe partijen van informatie voorzien
worden om een poging tot uitbraak in een zo vroeg mogelijk stadium te stoppen.
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