www.abchekwerk.nl

ACTIVE GUARD

Bewezen afname
van het aantal inbraken

24/7 monitoring

Merkonafhankelijke
toegangsbeheersing

Geef inzicht en sturing aan uw toegangssysteem met Active Guard.
Proactieve Monitoring met Active Guard.
Hoe kan ik met minder inspanning en risico mijn toegangspartij functioneel houden? En hoe borg ik deze functionaliteit?
Dit zijn vragen waar elke beheerder en/of eigenaar dagelijks mee te maken heeft. We kennen allemaal wel de situatie dat de poort de
gehele dag open heeft gestaan maar als we dan ‘s avonds de poort willen sluiten, dan blijkt dit tot grote ergernis niet te lukken.
Of dat de poort onbedoeld open is blijven staan met alle risico’s van dien. Door proactieve monitoring krijgt men direct een melding wanneer
er zich een actueel probleem voor doet. Ook het krijgen van een melding dat de toegangspartij onderhoud behoeft, behoort standaard tot
de mogelijkheden.
We zetten de belangrijkste voordelen van Monitoring-as-a-Service met Active Guard op een rijtje:
• Bedrijfscontinuïteit:
Bij proactieve monitoring wordt een calamiteit of storing direct gemeld zodat op adequate wijze snel gereageerd kan worden.
Dit betekent dat de tijd waarin uw poort of slagboom niet functioneel is, wat mogelijk leidt tot verstoring van uw bedrijfsproces, tot een
absoluut minimum wordt beperkt.
• Total Cost of Ownership:
Door onder andere te meten hoe vaak een poort of slagboom open of dicht gaat, is men in staat om het onderhoud af te stemmen op de
gebruiksfrequentie. En dan bedoelen we niet alleen hoe vaak een toegangspartij onderhoud behoeft maar ook wat er aan de poort of
slagboom gedaan moet worden om deze functioneel te houden.
Door onderhoud uit te voeren zal uitval tot een minimum worden beperkt en zullen de kosten beheersbaar zijn.
• Beheer op afstand mogelijk.
Active Guard stelt u ook in staat om uw poort of slagboom met een jaarklok en een telefoon open te sturen. Door het gebruiken van een
Web-app kunt u op eenvoudige wijze, wanneer en van waaruit u maar wenst, deze bedieningsmiddelen beheren, inzien en aanpassingen
doorvoeren. Ook zijn alle cruciale veiligheden en functies zichtbaar en bent u in staat om op afstand een reset te geven waarmee een
eenvoudige storing dikwijls al verholpen is.

De Monitor
Bij het online benaderen (via een Web-app) van uw toegangspartij komt u in het dashboard terecht. U heeft dan direct zicht op alle cruciale
functionaliteiten van uw poort of slagboom. In geval van een storingsmelding kunt u meteen zien waar de problemen zich voordoen.
Ook is het aantal bewegingen zichtbaar én wanneer deze open- en sluitbewegingen hebben plaatsgevonden.

De analyse
Active Guard is optioneel uit te voeren met meetapparatuur waarmee de hoeveelheid stroom en de temperatuur van de aandrijving zelf
en de omgevingstemperatuur gemeten wordt. Hierdoor is mede te bepalen of de poort of slagboom onderhoud nodig heeft.
Dit om storingen aan uw toegangspartij en daarmee de mogelijke hinder tot een absoluut minimum te beperken.
Voorbeeld: indien een hoge stroomopname gecombineerd wordt met een oplopende temperatuur van de motor zelf, dan kan snel
en eenvoudig geconcludeerd worden, dat de poort dringend aan onderhoud toe is. U krijgt hiervan uiteraard een melding.
Nu is het zaak om de exacte oorzaak te achterhalen en direct passende actie te ondernemen.
Dit om te voorkomen dat de uw poort werkelijk uitvalt en even niet meer gebruikt kan worden.
Voorbeeld: Op de dag wordt de veiligheidslijst van uw poort aangereden en is hierdoor niet meer functioneel.
U merkt dit niet want de poort staat gewoon open. Echter als u ’s avonds de poort wil sluiten dan zal dit niet gaan, de poort weigert
eenvoudigweg dienst. Heeft u Active Guard geïnstalleerd dan zal direct gemeld worden dat de aangereden veiligheidslijst niet functioneert.
Kortom u weet direct dat er iets aan de hand is en er kan wellicht nog passende actie ondernomen worden zodat u ’s avonds gewoon de
poort kunt sluiten zoals u gewend bent.

Jaarklok functie:
Active Guard bevat een geïntegreerde jaarklok. Het grote voordeel is dat deze weekklok op afstand geprogrammeerd en uitgelezen kan
worden. Dus indien u een wijziging door wil voeren in de open- en/of sluittijden van uw poort of slagboom, dan kunt u deze eenvoudig via de
Web-app uitvoeren en is een bezoek van een monteur overbodig. De kosten voor beheer worden zo tot een absoluut minimum beperkt.

GSM opener functie:
Active Guard bevat een geïntegreerde GSM opener zodat u met een of meerdere telefoons uw poort of slagboom open kunt sturen.
De telefoonnummers waarmee u de toegangspartij kunt bedienen, kunt u eenvoudig toevoegen, verwijderen via de Web-app.
Ook hiervoor heeft u dan geen monteur nodig, u beheert de GSM opener eenvoudig zelf.

Service en onderhoud in combinatie met Active Guard:
Om de stap te kunnen maken van regulier jaarlijks onderhoud naar onderhoud op maat, is Active Guard een onmisbare tool.
Natuurlijk dient uw toegangspartij te voldoen aan de actuele wet- en regelgeving, zoals de EN 13241-1 en zal jaarlijks de veiligheidsinspectie
moeten plaatsvinden, het zogenaamde “Inspectief Onderhoud”.
Dit om een veilige werking van uw poort of slagboom te kunnen bewerkstelligen.
Preventief en correctief onderhoud daarentegen is bedoeld om uw toegangspartij in goede conditie
te houden voor een probleemloze werking. Om dit belangrijke onderhoud op het juiste moment en op
de juiste wijze uit te kunnen voeren is Active Guard de onmisbare schakel.
Active Guard levert de benodigde informatie en houdt uw poort of slagboom continue in de gaten.
Bij een calamiteit of overschrijding van een vooraf ingestelde norm volgt er direct een melding.
Hierdoor houdt u niet alleen grip op de onderhoudskosten maar minimaliseert u tevens de kans op
vervelende storingen.

Waarom Active Guard?

MERKONAFHANKELIJK
Active Guard is te installeren op toegangspartijen van allerlei merken en fabricaten.
Doordat Active Guard werkt met vrij
programmeerbare digitale en analoge
ingangen, zijn de mogelijkheden onbeperkt.

VEILIG MET VPN
VPN staat voor Virtual Private Network.
Een beveiligde verbinding tussen vooraf vastgestelde gebruikers via openbare
netwerken. Geen pottenkijkers!
Dankzij VPN altijd veilig verbonden.

OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?

Service en onderhoud
Om de stap te kunnen maken van
regulier jaarlijks onderhoud naar
onderhoud op maat, is Active Guard
een onmisbare tool.

Vind een ABC-er bij u in de regio via ABChekwerk.nl/contact
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl

Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17
ondernemingen in
Nederland, Duitsland en België,
kortom altijd dichtbij

Producten die voldoen aan
de allerhoogste kwaliteitsen veiligheidsnormen

Al ruim 35 jaar toonaangevend
in hekwerk, poorten en de
automatisering daarvan

Persoonlijk, professioneel
en betrouwbaar

Installatie conform de
meest uitgebreide
certificeringen

Oplossingen voor MKB,
industrie, overheid,
verenigingen en particulier

