
“De afgelopen jaren is er door 
ons bedrijf veel tijd en energie 
gestoken in een optimaal systeem 

om alle zaken rond en in uw ICT omgeving 
te monitoren en te bewaken”, weet René 
Westphal, eigenaar van het inmiddels 
gerenommeerde beveiligingsbedrijf Integrated 
Security Solutions, uit Lansingerland ons te 
vertellen. We komen in aanraking met de 
producten van Axxess Identification, waar ISS 
al geruime tijd de verdeler binnen de Benelux 
is. Naast Toegangscontrole is deze productlijn 
verder ontwikkeld om allerlei zaken rondom 
Toegangsbeheer te monitoren. Denk onder 
meer aan stof, licht, temperatuur, geluid, 
water, en zo zijn er meer van dit soort items 
die wij samen kunnen vatten onder de noemer 
Environmental.

Door gebruik te maken van deze 
technieken kan in de complexe techniek 
van ICT op een hele eenvoudige en 
doeltreffende manier het hele scala aan 
technische info in kaart worden gebracht, 
zonder dat hier een hele hoge investering 
voor gedaan hoeft te worden. Het AX 
systeem, in combinatie met het Enterprise 
platform dat zelfs de mogelijkheid van 
Dual Redundancy in zich heeft kenmerkt 
zich onder andere in het gebruiksgemak 
en modulaire opzet dat dit in nagenoeg 
elke omgeving ingezet kan worden. Of 
het nu gaat om een kleine onderneming 
of een multinational met vele kantoren 
over de gehele wereld, alles is vanuit één 
enkel systeem te beheren en te monitoren. 
Natuurlijk blijft ook lokaal de mogelijkheid 
van alarmeringen en het maken van 
aanpassingen.

“De afgelopen paar jaar zijn er al vele 
systemen uitgerold en werken naar volle 
tevredenheid. Om de installateur en de 
gebruiker volledig te informeren nodigen 
wij daarom graag de mensen uit naar onze 
showroom alwaar een compleet systeem 
is opgesteld”, weet Westphal ons verder te 

vertellen.

“Eén van de laatste ontwikkelingen is dat 
we ervoor gezorgd hebben dat de centrale 
apparatuur van het Toegangscontrole 
systeem op een eenvoudige manier in een 
Patch rek geplaatst kan worden. Elke 2 
deurscontrole voorzien van 12 ingangen voor 
Environmental is slechts 1U hoog.”

Heeft u ook behoefte om meer inzicht te 
verkrijgen al dan niet direct gecombineerd 
met een Toegangsverleningsysteem binnen 
uw eigen organisatie, dan is het raadzaam 
om contact op te nemen voor een geheel 
vrijblijvende afspraak.  «

Integrated Security 
Solutions, de ideale 
partner op gebied 
van beveiliging nu 
ook in de ICT
Als het gaat om perfecte beveiliging voor uw kantoor of privézaken 
is Integrated Security Solutions (ISS) al jaren de partner voor advies 
en het leveren van kwalitatief hoogstaande producten. Niet alleen 
Camerasystemen, Toegangscontrole of Inbraaksignalering, maar nu ook op 
gebied van Environmental omgeving bent u bij deze onderneming aan het 
juiste adres.

U vindt het kantoor aan de Berkelse Poort 135 
in Lansingerland. Telefonisch te bereiken 
via 010 - 512 16 44. Of voor meer info 
www.integrated-solutions.nl
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Gebouwbeheersystemen
Inbraakbeveiliging
Camerasystemen
Toegangsbeheer

Intercomsystemen
Cilinders en Sluitplannen

Berkelse Poort 135
2651 JX  Berkel en Rodenrijs
      +31 (0) 10 512 16 44
      +31 (0) 10 512 16 45
      info@integrated-solutions.nl
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