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OVER STERKENS
Met Sterkens Security kiest u voor veiligheid en zekerheid zonder zorgen. Onze specialisten analyseren 

uw specifieke situatie en installeren een innovatieve oplossing op maat tegen ongewenst bezoek, 

inbraak, brand of vandalisme. Nadien mag u op onze service vertrouwen. De klok rond, het hele jaar door.

De formule van Sterkens Security is 
een combinatie van advies, oplossing, 
technologie en service. Een geijkt pad met 
vastgelegde tijdstippen waarmee we met 
u communiceren. Voor, tijdens en na het 
proces stellen onze hoger opgeleide mensen 

zich dienstbaar, alert, betrouwbaar en 
discreet op. Al meer dan 30 jaar hanteren 
we het ‘more for more’-principe. De lat ligt 
hoog; en dat weten inmiddels meer dan 
6.000 klanten sterk te waarderen.
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DE INTEGRALE OPLOSSING
Met Sterkens Security kiest u één partner voor al uw beveiliging. 

U kan rekenen op advies op álle domeinen samen,  
innovatie, technische excellentie en bijgevolg een  
oplossing die de markt vóór is. 
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In het bijzonder doen vele havenbedrijven beroep op Sterkens 
Security omwille van onze compatibiliteit met Alfapass.  
We koppelen jaarlijks meer dan 200 compatibele badgelezers en 
onze eigen IT-dienst staat ook zelf in voor de databaseconnectie 
met Alfapass. 

Voor bestaande toegangscontrolesystemen die aan 
renovatie toe zijn, heeft Sterkens Security een oplossing 
ontwikkeld waarbij alle operationele badges en badgelezers 
behouden kunnen blijven. Enkel de controllers en achterliggende 
software worden vervangen, waardoor de toegangscontrole 
voortaan ook online gemanaged kan worden. Onze klanten-
gebouwbeheerders besparen hiermee tijd, geld en overlast. 

TOEGANGSCONTROLE HIGHLIGHTS:

•	 Toegangscontrole op maat van de situatie: havenbedrijf, 
gebouwbeheerder, KMO …

•	 Beheer van op afstand via smartphone en/of tablet  
(iOS en Android)

•	 Mogelijkheid tot integratie met cameratoezicht  
(Milestone, Myrasys …) en/of tijdsregistratie

•	 Biometrie: Sterkens Security heeft meer dan 10 jaar 
ervaring met irisscanners en vingerprintlezers

•	 Uitgebreide systemen tot 100.000 gebruikers

Wij werken enkel met het multipartition systeem, waardoor 
verschillende beheerders elk hun eigen bevoegdheden managen, 
zoals de rechten en beperkingen van users, toegang tot specifieke 
zones en/of binnen specifieke tijdsbestekken, historieken etc. 
Afhankelijk van de specifieke noden, zijn voor elke oplossing 
verschillende badges (tag, kaart) en lezers (slide, proximity) mogelijk. 

Een bijkomende en bijzondere troef is onze ervaring met de 
integratie van toegangscontrole en camerabewaking.  
Zo krijgt de operator o.a. bij bekijken van de incheck-historiek van 
een badge een camera-icoon te zien, waarlangs ogenblikkelijk 
een hoge resolutiefilm afgespeeld kan worden om te kijken wie 
binnen- of buitengaat.

Geen twee bedrijven, geen twee goederen-, diensten- en 

mensenstromen zijn identiek. Sterkens Security maakt een 

doorlichting van uw bedrijf, geeft advies en stelt een geïntegreerde 

oplossing voor om de toegang tot uw bedrijf optimaal te beheren.  

     TOEGANGSCONTROLE

Graag meer uitleg bij één van de oplossingen, of een demo? Bel Sterkens Security vrijblijvend op 03 311 68 72. 
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Een voorafgaande studie houdt onder andere rekening met de 
primaire, maar ook secundaire toegangswegen tot uw gebouwen, 
de oriëntatie van de gebouwen, de kritieke punten die meer 
aandacht vergen en het soort informatie die de camera’s 
moeten capteren. 

Camera’s met intelligente software onderscheiden 

belangrijke informatie (zoals mensen, wagens …) van 
onbelangrijke bewegingen (zoals een licht dat wordt geactiveerd, 
wind, regen …). Efficiënt detecteren van objecten (en het 
voorkomen van valse detecties) kan ook met thermische 
camera’s, videoanalyse en geavanceerde algoritmes.  
We hebben ervaring met elk type camera en adviseren het juiste type 
op de juiste plaats, afhankelijk van het gewenste resultaat en budget. 

In bepaalde situaties moet een camera opvallen; in andere dan weer niet. 
We hechten dan ook bijzonder belang aan de esthetische kwaliteit van 
de oplossing: een mooi geïntegreerd geheel dat uw comfort versterkt, in 
plaats van een ondoordachte implementatie die het uitzicht verzwakt.

Sterkens Security plaatst jaarlijks meer dan 500 hoge resolutiecamera’s 
van Panasonic en Mobotix. Een eigen IT-dienst installeert de daaraan 
gekoppelde HP-servers, die geschikt zijn voor het ultrasnel herbekijken van 
opgenomen beelden. Geen gezeur tussen verschillende partijen dus,  
maar één partner voor uw volledige beveiligingssysteem. 

CAMERABEWAKING HIGHLIGHTS:

•	 Beheer van op afstand: monitoring van het beveiligingssysteem via 
smartphone en/of tablet (iOS & Android)

•	 360° screening
•	 Nummerplaatanalyse
•	 1 partner voor uw volledige integratie, zonder onderaanneming

     CAMERABEWAKING
Hoewel camerabewaking meer dan ooit een noodzaak wordt 

voor moderne bedrijven, zijn standaardformules een verloren 

investering. Aangepaste camerabewaking van Sterkens Security 

houdt rekening met een waaier aan individuele factoren en 

resulteert in een performant systeem op maat van uw risico’s.

Graag meer uitleg bij één van de oplossingen, of een demo? 
Bel Sterkens Security vrijblijvend op 03 311 68 72. 
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De plannen die voorafgaan aan de installatie van uw systeem, 
worden uitgewerkt volgens NBN S21-100, de recent vernieuwde en 
meest betrouwbare norm voor branddetectiesystemen. 

Onze ervaring stelt ons in staat ook bestaande systemen te 
screenen en eventuele tekorten in kaart te brengen, samen met 
aanbevelingen in het kader van optimalisatie of wetgeving.

     BRANDDETECTIE
Eén verwoestende brand kan uw business in één klap in de as 

leggen. Performante branddetectie voorkomt brand, nog voor die 

bestreden moet worden. Zo vermijdt u productie downtime, grote 

schade, materieel verlies en mensenleed.

Graag meer uitleg bij één van de oplossingen, of een demo? Bel Sterkens Security vrijblijvend op 03 311 68 72. 

Daaropvolgend adviseren we u uit een ruim aanbod van zowel 
solide standaardapparaten, als apparaten voor specifieke 
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systeem te worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme; 
een procedure die wij graag voor u coördineren. 

De meest recente branddetectiecamera’s hebben de 
mogelijkheid om vuur, rook en hitte van elkaar te onderscheiden. 
De beelden bevatten bijgevolg waardevolle informatie om de juiste 
actie te koppelen aan de beschikbare beeldinformatie. We stellen 
elke installatie in verbinding met een meldkamer die 24/7 
monitoring verzorgt.

Voor gebouwbeheerders biedt Sterkens Security een all-in 
dienstverlening. Wij nemen de verantwoordelijkheid over het 

gehele systeem voor onze rekening, van ontwerp over integratie tot 
servicing. Op aanvraag en/of op geregelde tijdstippen ontvangt u 
de nodige rapporten en attesten die de feilloze werking van het 
systeem aantonen. Voorts doen beheerders van grotere sites graag 
beroep op onze manbewaking, een uitstekend en bijzonder 
flexibel alternatief in vergelijking met digitale controle of servicing 
op afroep.

BRANDDETECTIE HIGHLIGHTS:

•	 Grondige audit van bestaande systemen met nauwkeurige 
checklist en verbeterpunten

•	 All-in samenwerkingsovereenkomsten 
•	 Koppeling met meldkamer
•	 Bijstand bij evacuatie-oefeningen
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“ ”Vermijd ellende dankzij de powershield protection van 
Sterkens Security: een onzichtbaar schild dat uw onderneming 
ijzersterk beveiligt. Het fundament van inbraakdetectie is 
een ingenieus systeem van mini-detectoren, die de nuttige 

omgeving permanent scannen. De toestellen onderscheiden 
perfect mensen van dieren en andere bewegende objecten, 
waardoor een valse detectie is uitgesloten.

     INBRAAKDETECTIE

De actie die wordt ondernomen na een effectieve detectie kan 
naar wens worden ingesteld. Van een lichtsturing of geluidssignaal 
die de potentiële inbreker afschrikt, over een melding op uw 
smartphone of tablet, tot het onmiddellijk verwittigen van de 
meldkamer of de politie. Buitendetectie kan ook werken als 
‘verklikkersysteem’: terwijl het alarm uitgeschakeld is, kondigt 
het verklikkersysteem (ongewenst) bezoek alvast aan. 

De powershield configureert u helemaal naar wens. Zo kan u het 
systeem op vast geprogrammeerde tijdstippen automatisch in- en 
uitschakelen. Tegelijk koppelt u de buitenbeveiliging bijzonder 
eenvoudig aan de camerabewaking of een systeem van 
toegangscontrole. Wordt de toegang geactiveerd, dan wordt het 
detectiesysteem uitgeschakeld, en omgekeerd. 

INBRAAKDETECTIE HIGHLIGHTS:

•	 Beveiligingsaudit volgens Incert-norm
•	 Risicoanalyse
•	 Koppeling met meldkamer 24/7
•	 Koppeling aan verzekering

Inbraakdetectie betekent in de eerste plaats het voorkomen van een 

inbraak, door de plaatsing van een intelligent buitendetectiesysteem. 

Nog voor de feiten kunnen plaatsvinden wordt de poging tot inbraak 

gedetecteerd en wordt de inbreker afgeschrikt. 

INNOVATIEVE BUITENDETECTIE VOORKOMT EEN INBRAAK.

Graag meer uitleg bij één van de oplossingen, of een demo? 
Bel Sterkens Security vrijblijvend op 03 311 68 72. 



14

USABILITY

Onze innovatie beperkt zich niet alleen tot het aanbieden van de laatste nieuwe 
toestellen en onderdelen. Het betekent ook dat er op vlak van beheer, monitoring en 
bediening van uw beveiligingssysteem permanent wordt gewerkt aan oplossingen die 
de markt voor zijn. Als voortrekker en als één van de eerste op de markt ontwikkelde 
Sterkens een eigen Security App voor smartphone en tablet, voor iOS en 
Android. Hiermee beheert u uw compleet beveiligingssysteem eenvoudig en volledig 
van op afstand. Eerst beveiligd aanmelden, en vervolgens navigeert u in enkele taps 
en swipes doorheen de applicatie waarin u live camerabeelden bekijkt, deuren en 
barrières bedient, users beheert, historieken opvraagt en veel meer. 

Uw goed werkend en technisch performant beveiligingssysteem is in 

handen van onze adviseurs, installateurs en onderhoudstechnici.  

Echter, in onze filosofie overstijgt performantie de technologische aspecten 

van het systeem. Een bijzonder functioneel en intuïtief beheer van een 

beveiligingssysteem zijn mee de key voor een totale comfortbeleving. 

24/7
MET STERKENS SECURITY KIEST U VOOR VEILIGHEID EN ZEKERHEID ZONDER ZORGEN. MEER DAN 6.000 
KLANTEN KUNNEN REKENEN OP EEN TEAM VAN MEER DAN 25 SPECIALISTEN.  
BOVENSTAANDE BEDRIJVEN ZIJN MAAR ENKELE VOORBEELDEN VAN FIRMA’S DIE VERTROUWEN  
OP ONZE SERVICE; DE KLOK ROND, HET HELE JAAR DOOR.

“ ”
FIJN WERK VAN STERKENS EN 
HET GETUIGT VAN VAKKENNIS.  
WE PAKKEN HET PROBLEEM 
VAST EN LOSSEN HET OP. 

- TORMANS
Graag meer uitleg bij één van de oplossingen, of een demo? 
Bel Sterkens Security vrijblijvend op 03 311 68 72. 
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