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VOLLEDIG NIEUW CAMERASYSTEEM VOOR AUDI BRUSSEL

Een klein dorp te midden van Vorst, daar is waar het allemaal gebeurt:
de productie van alle Audi A1’s en S1’s wereldwijd. Hier zetten ruim
2550 medewerkers zich dagelijks in om alle auto’s te assembleren en
een hoge kwaliteit van elke afgewerkte wagen te garanderen. Met
ruim 120.000 auto’s die er jaarlijks van de band rollen, is een goed
doordachte beveiliging van groot belang.
“In 2007 werden hier in Vorst ook nog Audi A3’s geproduceerd. Op een ochtend merkten
we dat er 3 A3’s gestolen waren. Ook onze locatie is zowel een vloek als een zegen voor ons:
vlakbij alle grote invalshoeken en gelegen naast de spoorweg. Goed om de afgewerkte wagens
te transporteren, maar tegelijk heeft dit ook een grote aantrekkingskracht op dieven, die
zich makkelijk en snel uit de voeten kunnen maken.” Aan het woord is Dominique De Smet,
coördinator dispatching-onderzoek schadediefstallen van Audi Brussel NV.
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“In 2007 hebben we STANLEY Security gecontacteerd
om een eerste analyse van de site hier uit te voeren. We
hadden een bestaand camerasysteem op die moment,
maar dat was heel basis en eigenlijk niet voldoende voor
de omvang van het domein en de risico’s die we hier
liepen om bestolen te worden. We hebben gevraagd om
een volledige upgrade van het systeem te doen.”

Op de parking waar de afgewerkte wagens staan, hebben
we IR-detectoren geplaatst, die direct elke beweging
aan de omheining detecteren en een alarmsignaal
doorgeven aan de dispatching, die 24/7 bemand is. Op
termijn is het de bedoeling om de meeste manpower
af te bouwen en te vervangen door cameradetectie.
Dit is wel enkel van toepassing op de parking waar de
afgewerkte wagens staan.

Concreet hebben we over een periode van 8 à 9 jaar
alle bestaande JVC camera’s met coax vervangen
door IP camera’s met full HD kwaliteit. Een grote
verandering, volgens Dominique: “De beeldkwaliteit
is nu echt optimaal.” Tegelijk met het project van de
camerabewaking en -uitbreiding, werd de omheining
van de site ook uitgebreid. In totaal is Audi Brussel van
72 naar 144 camera’s gegaan.

EEN TOTAALBEELD VAN DE SITE
“Die uitbreiding van de camera’s was ook echt
noodzakelijk. Op een maandagochtend hadden we ook
al eens gemerkt dat men een poging tot diefstal had
gedaan en dat men was ingereden op één van onze
sectionale poorten. Nu hebben we een duidelijk beeld
en overzicht van heel de perimeter doordat de blinde
hoeken met camera’s uitgerust zijn.”

“In onze zoektocht naar de perfecte beveiligingspartner,
was het voor ons belangrijk om zelf inspraak te hebben
in het hele project. En dat dit mogelijk was, hebben we
heel sterk aangevoeld bij STANLEY Security. Er werd
geluisterd en rekening gehouden met onze standpunten
en we zijn heel flexibel met elkaar omgegaan.”
Momenteel is Audi Brussel nog bezig met de uitbreiding
van en de aanpassing aan hun toegangscontrole.
De bestaande draaihekken worden uitgerust met
een badgesysteem voor medewerkers. Om de in- en
uitstroom van personen te controleren, werden er extra
draaihekken geplaatst, uitgerust met camera’s.

AUDI BRUSSEL IN HET KORT
• Wereldwijde producent van Audi A1 en S1
• Klant bij STANLEY Security sinds 2007
• Uitbreiding en update van huidige camerainstallatie
door STANLEY Security
• Vervanging van bestaande JVC camera’s door IP camera’s

• Zocht een flexibele partner die rekening hield met de
standpunten van de klant.
•
Huidig project: aanpassing en uitbreiding van toegangscontrole

Voor meer informatie omtrent STANLEY en onze diensten, kan u ons contacteren op +32 (0)15 294 200 of info.security.be@sbdinc.com.
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