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Ontmoeting met Mevrouw Joëlle Theunis,
van de HUB (Hogeschool Universiteit Brus-
sel), verantwoordelijke en coördinatrice van
de veiligheidssystemen, diewerdenopgezet
in de verschillende instituten vandeHUB.De

HUB verenigt de gekende opleidingen van
EHSAL, VLEKHO en van de KUB. Een verrij-
kende fusie van instellingen voor de studen-
tendie aldus de kennis, de praktijk ende vor-
ming kunnen combineren in een instelling,
die een fel benijde reputatie heeft verwor-
ven. De opleidingen zijn hoofdzakelijk gesi-
tueerd in het centrum van Brussel maar ook
verspreid in de randgemeenten. Met deze
bijzonderheid moest rekening gehouden
wordenbij het ontwerpenen installeren van
de veiligheids- en beschermingssystemen.

EEN TROUWE INSTALLATEUR DIE
SINDS 1989 OP POST IS.

Sinds 1989 is de beveiligingsonderneming
COBRA Technology de vaste partner van
HUB voor het ontwerp, de installatie en het
onderhoud van de veiligheidssystemen,

geïnstalleerd in de verschillende gebouwen
van het schoolcomplex HUB.
De eerste verwezenlijkingen betroffen de
branddetectie die werd aangevuld met de
inbraakdetectie. Vervolgens vroeg de direc-
tie van HUB een voorstel voor het ontwerp
en de installatie van een geïntegreerd,
gebruiksvriendelijk toegangscontrolesys-
teemmet RFbadges, ter vervanging vaneen
bestaand, gecompliceerd beheersysteem
vanmechanische sleutels.

En zoals steeds, wordt benadrukt door
mevrouwTheunis,wordende inbraakrisico’s
nog al te vaak onderschat tijdens de ope-
ningsuren van de instellingen. Hierdoor
werd de behoefte aan een steeds waakza-
mere houding duidelijk en bleek de uitge-
breide bescherming van bepaalde centra
(lokalen met PC, laboratoria, kleedkamers,
bibliotheken, conferentiecentra enz.) nodig.

De veiligheidsverantwoordelijken van de
HUB hadden hiervoor lange termijn plan-
nen. Het voorgestelde systeemdiende tege-
lijkertijd videobewaking alsook een flexibel
beheer op afstand te bieden.

Cobra Technology reageerde in samenwer-
kingmet distributeur ARAS Security op deze
vraag, waarbij een geïntegreerd AXIOM V
toegangscontrole/beheersysteem met een
gebruiksvriendelijke visualisatie van alle toe-
gangscontrole lezers, alarmpuntenen came-
ra’s werd voorgesteld.

ARAS Security is van oorsprong een distribu-
teur gespecialiseerd in toegangscontrole en
videobewakingssystemen. Met een uitge-
breide ondersteuning aan de installateur,
zowel in de ontwerp als in de uitvoerende
fase, onderscheidt ARAS Security zich.

GESLAAGD MET GROTE
ONDERSCHEIDING
De heren Hans Rottiers, zaakvoerder van de installatieonderneming
Cobra Technology en Alain Sarteel, zaakvoerder van de
distributieonderneming ARAS Security, stellen één van hun
gemeenschappelijke verwezenlijkingen voor.
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Na inventarisatie van de wensen en noden
werd het AXIOM V systeem voorgesteld.
AXIOM V biedt uitgebreide integratiemoge-
lijkhedenmet inbraak, brand en videobewa-
kingssystemen.

De Axiom V operators beheren de diverse
beveiligingssystemen via 1 gemeenschap-
pelijke gebruikersinterface, waardoor de
opleidingskosten beperkt worden. Met
gebruik van zogenaamdeweb clients wordt
het beheer van een toegangscontrolesys-
teem nog verder vereenvoudigd en worden
de kosten extra verlaagd.

Zowel AxiomLite als het grotere AXIOM V,
werden ontwikkeld voor de High Security
projecten. Ze zijn modulair samengesteld
waarbij de systeemcomponenten onderling
communiceren via een beveiligd, dedicated
high speed netwerk, maar desgewenst ook
over TCP/IP.

Universiteiten en Hoge Scholen maken
veelal gebruik van een multifunctionele
kaart, te gebruiken voor ondermeer toe-
gangscontrole, kantine, bedrukkingop-
drachten en bibliotheek. De keuze van het
juiste type kaart is een aanslepende proble-
matiek binnende associatiemet KUL. Initieel
werd uitgegaan van een Mifare kaart, maar
inmiddels werd overgegaan naar de veili-
gere Mifare Plus kaart.In een latere fase zal
worden overgegaan naar DESfire kaarten,
waarbij enkel een herconfiguratie van de
bestaande lezers nodig is.

Het toegangscontrole systeem van HUB
beheert momenteel 1.100 personeelskaar-
ten en meer dan 6.000 studentenkaarten.
Volgens Belgische begrippen vormt dit een
indrukwekkende capaciteit maar geen uit-
daging voor Axiom V.

Axiom V werd in Canada ontwikkeld, voor
de grotere projecten waarbij 100.000 kaart-
houders niet als uitzonderlijk worden
beschouwd. De Axiom V database is boven-
dien opsplitsbaar in meerdere partities,
waarbij per operator de bevoegdheden over
toegangen, gebruikers, alarmpunten en
camera’s kan bepaald worden. Dit maakt
Axiom V tot een Multi-Site systeem en hier-
door uitermate geschikt voor bedrijvencen-
tra en bedrijvenmetmeerdere vestigingen.

NAAR TECHNISCHE EN VISUELE
INTEGRATIE

De integratie van een videobewakingssys-
teem met het toegangscontrolesysteem
biedt duidelijke voordelen wanneer men de
veiligheid wenst te waarborgen in deze
grote gebouwen. Een toegang kan immers
opzettelijk open zijn gelaten, of slecht geslo-
tenof zelfs geforceerd zijn. Deoperator krijgt
door de integratie onmiddellijk toegang tot
de live beelden maar kan op eenvoudige
wijze ook de geregistreerde beelden bekij-
ken, steeds in functie van het alarm.

Wanneer het toegangscontrolesysteem ook
geïntegreerd wordt met de inbraak en
branddetectie systemen, dan kunnenookde
gerelateerde beelden van deze alarmen
bekekenworden.

Het CamTech videobewakingssysteemdat in
een vorige fase reeds bij HUB door Cobra
Technology werd geïnstalleerd is standaard
geïntegreerd inhetAxiomVbeheersysteem.
Het systeem bevatte hoofdzakelijk analoge
camera’s endigitale recordersmaarwerdnu
ook uitgebreidmet digitale camera’s.

Los van de integratie in de Axiom toegangs-
controle, bieden de gebruikte CamTech
videobewakingssystemen de mogelijkheid
om eventuele onregelmatigheden recht-
streeks te melden via alarmboodschappen
op de werkstations en/of via e-mail naar de
verantwoordelijke personen.

Een alarmmoet dan worden verzonden en
alle geïntegreerde systemen bieden deze
mogelijkheid niet. Het is om deze reden dat
Cobra Technology op aanraden van ARAS
het CCTV-systeem Camtech heeft voorge-
steld dat de toegangen controleert en

bewaakt. Het systeemmaakt het ookmoge-
lijk er persoonlijke gegevens aan toe te voe-
gen.

CamTech is het video huismerk van de ARAS
Security groep, die daarnaast ook de A-mer-
ken Bosch en Panasonic verdelen. Op het
vlak van de digitale opname bestaat er een
grote verscheidenheid van videorecorders
en het assortiment werd inmiddels uitge-
breid met IP megapixel camera’s en digitale
encoders.

Het iNEX beheersplatform ondersteunt
naast de CamTech analoge recorders en IP
camera’s ondermeer ook de IP producten
van Panasonic en Axis.

Daarnaast is iNEX Standard ook ONVIF com-
pliant.

DE SERVICE, DE SNELLE
INTERVENTIE EN DE VOORDELEN
VAN EEN «OPEN» SYSTEEM

Cobra Technologybiedt eenup&downcon-
trole- en interventieservice die het mogelijk
maakt de storing op afstand te analyseren
en aansluitend snel te reageren. Voor soft-
ware ondersteuning kunnen eindklanten
ook beroep doen op de help desk van ARAS
Security.

De installateur heeft “op maat”-producten
gemaakt die kunnen worden geïntegreerd
in een flexibel en open systeem. Een sys-
teem dat het al mogelijk heeft gemaakt om
vandalisme te verminderen, diefstallen of
pogingen tot diefstal vast te stellen, indrin-
gers in de parkings te betrappen, enz..

Mevrouw Theunis waardeert dat het sys-
teem «open en flexibel» is. Zo is zij niet
gebonden aan één bepaaldmerk of aan een
verstard systeem. Toekomstige uitbreidin-
gen zijn niet gebonden aan één installateur
en/of merk en dit verplicht de installateur
ertoe permanent efficiënt te presteren, als
hij zijn verwezenlijking niet wenst te zien
overgaan naar een concurrent.

Maar er is geen gevaar.Wehebben drie heel
tevreden personen ontmoet.

www.aras.be
www.cobra-technology.be
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