
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASINO 
Een verticale oplossing van WinGuard 
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VERTICALE OPLOSSING CASINO 
Een vlekkeloze en veilige bedrijfsvoering moet achter de schermen georganiseerd worden 

 
 

De WinGuard Casino oplossing voor een 
gecentraliseerd 
beveiligingsmanagementsysteem. In ieder 
casino zijn lokale controlekamers ingericht 
die allemaal zijn aangesloten op een centraal 
bewakingscentrum. 

 
De beveiligingsinstallaties in de casino's 
vormen een meerfasensysteem. Mogelijke 
risico's worden in een vroeg stadium herkend 
zodat de juiste maatregelen kunnen worden 
opgestart: 

 
• Beveiligings- en automatiseringssystemen 
voor gebouwen 

 
• Toegangscontrole en CCTV 

 
• Berichten uit de spel- en kassazones 

 
• Centraal werkstroombeheer 

De gecombineerde controle van alle 
systemen en gegevens binnen het casino en 
de verbinding met het controlekamers vinden 
plaats via zwaarbeveiligde netwerken. 
 
Als uitgangspunt ligt de focus op de 
veiligheid van personen, die voornamelijk 
wordt verzorgd door de automatische 
beveiligings- en gebouwsystemen. 
Tegelijkertijd worden de spelzones en gasten 
beschermd door andere systemen om 
onaangename verrassingen te voorkomen. 
 
De interactie tussen een discreet en complex 
videosysteem met de technische 
infrastructuur van de casinotafels en 
kassasystemen is cruciaal. Een van de 
belangrijkste basisprincipes voor vroegtijdige 
herkenning, snelle oplossing en latere 
traceerbaarheid van onregelmatigheden 
tijdens de openingstijden van het casino en 
binnen de casinoprocessen is 

de gesynchroniseerde coördinatie van alle 
systemen. Op deze manier kunnen zelfs 
complexe processen die op verschillende 
lokaties plaatsvinden, gedetecteerd en 
gekoppeld worden. 
 
De specifieke modules voor casino's en de 
perfect geïntegreerde interfaces van het 
managementsysteem lossen deze taak op 
met alle noodzakelijke proces- en 
traceermogelijkheden. Ze worden 
tegelijkertijd in ieder casino en in het 
bewakingscentrum weergegeven. 
Sleutelfactor voor organisatorische flexibiliteit 
en snelle responstijden is het mobiele 
waarschuwingssysteem. Statusinformatie, 
waarschuwingen, berichten en alarmen 
worden naar mobiele apparatuur zoals 
smartphones verzonden via een push-proces 
in het casinonetwerk, om verder beoordeeld 
en verwerkt te worden. 
 
Ondanks de enorme hoeveelheden data, blijft 
het grote aantal opgeslagen videobeelden te 
allen tijde hanteerbaar dankzij de optimale 
operationele en evaluatieconcepten. Er wordt 
veel belang gehecht aan de persoonsgegevens 
van gasten. Daarom zijn alle data, vooral de 
video-opnamen beveiligd tegen manipulatie. 
Bovendien kunnen ze zo ook gebruikt worden 
als betrouwbaar bewijsmateriaal. 
 
Door de centrale integratie en optimale 
organisatie biedt WinGuard een groot aantal 
voordelen: 
 
• Hoge beveiliging om gasten te 

beschermen en een 
probleemloze bedrijfsvoering te 
waarborgen 

 
• Een goed georganiseerde en efficiënte 

interne structuur 
 
• Bij incidenten er intern en extern 

omvangrijk bewijsmateriaal 
beschikbaar  

Schematische weergave van een WinGuard systeem 
 

VERTROUWEN 
De veilige basis voor       
probleemloze processen 

CONTROLE 
Effectief, discreet en zorgeloos 

VOORDEEL 
voor gasten en exploitant 
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