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AV EVENT SUPPORT KIEST VOOR GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN VAN
STANLEY SECURITY

Gebeten door de audiovisuele microbe, besloot Dimitri Beyaert na
zijn studies communicatie/video een eigen zaak te openen. Vijfentwintig jaar later is AV Event Support een bloeiend bedrijf met 42
vaste medewerkers en 120 freelancers. Zij spitsen zich toe op audiovisuele ondersteuning voor bedrijven en particulieren op elk niveau.
Verhuur van materiaal, verhuur van videostudio’s, bedrijven helpen bij
corporate video’s, maar ook filmen op het Europees Parlement,
races op Circuit Zolder en the big parties op Tomorrowland alsook alle
reclamespots voor Plopsaland nemen zij voor hun rekening.
“We zijn inderdaad een vrij grote speler op de markt en zijn daar oprecht heel trots op.
Met heel het team en alle freelancers in dienst, werken we 7 dagen op 7 om onze klanten,
die heel uiteenlopend zijn, een optimale service te bieden.” Aan het woord is Dimitri
Beyaert, CEO en oprichter van AV Event Support. “Alles is begonnen met het aanbieden van
audiovisuele ondersteuning aan bedrijven, maar ondertussen is dit bedrijf uitgegroeid tot een
bedrijvencentrum voor de audiovisuele sector. In ons gebouw zit niet enkel DB Video, die instaan
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voor het audiovisuele, maar boven ons zit bijvoorbeeld
ook een koerierdienst, waar 2 medewerkers dagelijks
al fulltime voor ons werken. Daarnaast zit Fabric Magic,
die shows en TV formats uitwerken en onder andere
Ketnet en Disney Channel onder hun klanten mogen
rekenen.”
Het bedrijf bestaat reeds 25 jaar en ze zijn vanaf het
prille begin al klant bij STANLEY, hoewel niet steeds
op dezelfde locatie. “Tien jaar geleden zijn we naar het
bedrijvencentrum in Aartselaar getrokken. Toen was de
totale oppervlakte van het gebouw ongeveer 2000m².
Vijf jaar geleden zijn we beginnen bijbouwen, waardoor
we nu op een oppervlakte van 4500m² uitkomen.
STANLEY heeft van in het begin alles qua beveiliging in
orde gebracht.”
STANLEY Security verzorgt de volledige beveiliging
van het bedrijvencentrum: de interne en externe
toegangscontrole, camerabeveiliging, brand- en
inbraakdetectie.
“De meerdere bedrijven binnen 1 bedrijf maakte het
er voor de beveiliging niet makkelijker op. Vooral qua
toegangscontrole was dit zeker wel een uitdaging,
omdat iedereen wel toegang moet hebben tot de
algemene inkom, maar er verder in het gebouw wel
beperkingen opgelegd moesten worden qua toegang
tot andere ruimtes.”

Het camerasysteem was in het begin vrij beperkt. Na
een inbraak, heeft Dimitri besloten om het systeem uit
te breiden.
“Op enkele minuten tijd waren de inbrekers binnen
en weer buiten. Het alarm is afgegaan, en hoewel de
politie zeer snel ter plaatse was, waren de inbrekers al
weg. Ze hadden zich zeer goed voorbereid en zochten
heel doelgericht. In totaal werd er voor een vrij hoge
waarde aan materiaal gestolen. Na deze inbraak
hebben we besloten om de beveiliging aan te passen
en meer camera’s te laten installeren.”

“De toegangscontrole was een
challenge voor STANLEY Security: als
bedrijvencentrum moet iedereen andere
toegangsrechten krijgen. STANLEY heeft dat
geweldig opgelost en uitgewerkt.”
In totaal staan er nu 16 camera’s in het gebouw. “We
zijn vooral heel tevreden over de account manager. Hij
denkt aan onze noden en wensen en kan goed inspelen
op wat we vragen.”

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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