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HET SYSTEEMCONCEPT 
WinGuard is de geïntegreerde oplossing voor automatiserings- en beveiligingstechnologie 

 
 

Vandaag de dag staan 
beveiligingsmedewerkers in de retail voor 
een moeilijke uitdaging: Efficiëntie en de 
algemene veiligheid moeten omhoog terwijl 
er constant gekort wordt op budgetten. 

 
De uitdaging 

 
• Kostenbesparing door het centraliseren en 

optimaliseren van personeelsinzet 
 

• De algemene beveiliging verzorgen met 
behulp van een gebruiksvriendelijk systeem 

 
• Een intelligent en flexibel 

beveiligingsmanagementsysteem voor 
informatieverwerking 

 
Centralisatie is onderdeel van de perfecte 
oplossing. WinGuard verzamelt informatie 
vanuit verschillende systemen zoals brand- 
en insluipalarmen, kassasystemen, 
videobewaking, toegangscontrole en RFID-
systemen, en verwerkt deze tot grafische 
input voor de gebruiker. 

Daarnaast kan het volledige 
gebouwenbeheer inclusief verwarming, 
airconditioning en verlichting in het algemene 
systeem worden geïntegreerd. Alleen 
relevante informatie wordt aan de gebruiker 
doorgestuurd zodat die zich kan richten op 
belangrijke situaties en om hem in staat te 
stellen de juiste maatregelen te nemen. 
 
Indien nodig kan WinGuard een 
probleemloze werking van alle geïnstalleerde 
technische voorzieningen bewaken, zoals 
het controleren van de temperatuur in 
koelruimtes. In geval er wordt afgeweken van 
de ingestelde nominale waarden, neemt 
WinGuard automatisch maatregelen. 
 
De controlekamer en een 
onderhoudstechnicus worden automatisch 
geïnformeerd per sms, e-mail of telefoon. 
Dankzij deze flexibiliteit zorgt WinGuard 
ervoor dat alle processen en grafische 
gebruikersinterfaces perfect zijn afgestemd 
op de eisen van de klant. 

De totaaloplossing voor 
iedere winkel 
 
• Replicatie van standaardprocedures door 

middel van automatische, systeembrede acties 
om de gebruiker te ontlasten 

 
• Verspreiding van automatische acties naar alle 

winkels uit de keten, inclusief bewaking en 
verslag van alle genomen maatregelen 

 
• De gebruiker ontvangt relevante informatie en 

aanbevolen maatregelen om de situatie op te 
lossen 

 
• Specifieke interfaces waarmee alle subsystemen 

in de totaaloplossing kunnen worden 
opgenomen 

 
Op deze manier kunnen alle winkels uit de 
keten tegelijkertijd worden bewaakt. Dit 
gebeurt lokaal en/of door de centrale 
controlekamer. 
 
Tijdens uitval worden alle aangesloten 
winkels volledig bewaakt door de centrale 
controlekamer. Alle informatie wordt hier 
verzameld. 
 
In geval van een incident worden goed 
afgewogen tegenmaatregelen opgestart 
waarbij ieder aangesloten systeem niet 
alleen gevisualiseerd wordt, maar ook 
volledig centraal kan worden bediend. 
 
De open architectuur van WinGuard maakt 
de toekomstige integratie van andere locaties 
en subsystemen eenvoudig. WinGuard biedt 
een homogeen systeem dat is aangepast 
aan de specifieke wensen en eisen van onze 
klanten. Centralisatie biedt naast flinke 
kostenbesparingen nog veel meer 
gebruikersvoordelen. WinGuard – 
geïntegreerd beveiligingsmanagement en 
brede informatieverwerking voor de 
retailsector. 

 
Schematische weergave van een WinGuard systeem 
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voor de optimale inzet van 
resources 

Gebruiksgemak 
met de hoogste veiligheid 
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