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Voor gevangenissen gelden bijzonder 
strenge veiligheidseisen. Niet alleen de 
bewakers en medewerkers, maar ook 
bezoekers en omwonenden en de 
gevangenen zelf, moeten beschermd worden 
tegen aanvallen en verwondingen. 

 
De aanpak om aan deze eisen te kunnen 
voldoen wordt daarom speciaal aangepast 
aan het justitiële systeem en vraagt om een 
diepgaande kennis over de procedures in 
een gevangenis en de daar gebruikte 
technische systemen. Het basisdoel alleen al 
vraagt om een omslag in het denkproces: 
hier wil je de weg naar binnen niet veilig 
stellen, maar de weg naar buiten. 

 
Met betrekking tot de technische apparatuur 
die er voor een gevangenis nodig is, ligt de 
focus vooral op een perfect werkend en 
permanent beschikbaar 
communicatiesysteem als geïntegreerde 
oplossing. Alle beschikbare systemen zoals 
intercom, radio en telefoon moeten volledig 
bedienbaar zijn, ongeacht de verschillende 
eindapparatuur. 

 

Met zijn op maat gemaakte 
gebruikersinterface, aangepast aan het 
personeel en de gebruikte systemen in een 
gevangenis, centraliseert WinGuard alle 
beschikbare installaties. Daarnaast zorgen 
mobiele apparaten zoals persoonlijke 
noodapparatuur voor informatie over status 
en locatie. 
 
Dergelijke berichten worden door WinGuard 
zichtbaar gemaakt met behulp van een 
intelligente automatische weergave van 
plattegronden, gekoppeld aan 
videogegevens. Zo ontstaat er een volledig 
beeld van de veiligheidsstatus van een 
medewerker. Volledige handelingsvrijheid 
voor de bewakers wordt op ieder moment 
gewaarborgd door scenario's voor 
plotselinge veranderingen en geplande 
wijzigingen en door het weergeven van de 
bezettingsgraad en incidenten. 
 
Tot slot wordt er informatie uit verschillende 
databases gebruikt zoals de 
gegevensbestanden over de gevangenen. 
Deze wordt interactief opgehaald en indien 
gewenst getoond. 
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Administratie van radio- en noodunits 
 
WinGuard is de optimale oplossing om al 
deze apparatuur op een gecoördineerde en 
intelligente manier te bundelen. 
 
WinGuard integreert alle individuele 
systemen in een homogene totaaloplossing. 
Een snelle en veilige respons waarbij alle 
informatie wordt afgewogen, is daarmee 
gewaarborgd. De WinGuard oplossing voor 
gevangenissen werd samen met de beste 
planning- en praktijkexperts voortdurend 
verder ontwikkeld en geoptimaliseerd in een 
groot aantal instellingen. WinGuard betekent 
een perfect passende, geïntegreerde 
beveiligingsoplossing voor gevangenissen. 
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