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WAAROM STANLEY SECURITY DE PERFECTE PARTNER IS VOOR
HEATING CENTER N.V.

Heating Center N.V., gespecialiseerd in de installatie van
verwarmingselementen, is een KMO met een dertigtal medewerkers gevestigd op de Tiensesteenweg in Leuven. Met
slechts één vestiging in heel België, focussen zij zich enkel op
particulieren die zich voornamelijk in het Leuvense bevinden.
VORIGE INSTALLATIE
Heating Center N.V. had reeds verschillende camera’s laten installeren door een andere firma
vooraleer zij STANLEY Security contacteerden. Hun bestaande camerabewakingssysteem bleek niet
optimaal geïnstalleerd te zijn, waardoor bepaalde belangrijke hoeken in de winkel ongefilmd bleven.
Dominik Roukaerts, bedrijfsleider van Heating Center N.V., zat verveeld met de zaak en besloot
een andere leverancier te contacteren.

“We hadden reeds een camerabewakingssysteem, maar niet alle
belangrijke hoeken werden gefilmd, wat toch wel essentieel is.”
PERFORMANCE IN ACTION
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EERSTE CONTACT MET STANLEY
Via positieve mond-aan-mondreclame
uiteindelijk bij STANLEY Security terecht.

kwam

hij

Dominik Roukaerts: “Via een kennis in de bedrijfswereld
hoorde ik positieve verhalen over STANLEY Security:
goede producten, een goede installatie en vooral een
goede nazorg. Ik was namelijk niet 100% tevreden
over mijn huidig camerabewakingssysteem en besloot
STANLEY Security te contacteren. Ik heb me dit nog
geen moment beklaagd.”

“Via positieve mond-aan-mondreclame
kwam ik bij STANLEY Security terecht.
Ik heb hier nog geen moment spijt van
gehad.”
UITBREIDING VAN
CAMERABEWAKINGSSYSTEEM
De bestaande camera’s werden behouden, maar werden
gewoon verplaatst, zodat alle belangrijke hoeken in de
winkel gefilmd konden worden. Bovendien werd er
overwogen om nog extra buitencamera’s te plaatsen.

Dominik Roukaerts: “Naast de winkel hebben we een
nieuwe weg naar een parking achteraan de winkel
laten aanleggen. Ook werd er een slagboom geplaatst,
waar de bezoeker zich moet aanmelden, om zo meer
controle te hebben over wie er op onze parking staat.
Zo vergroten we het aantal ingangen naar de winkel,
waardoor we ook meer camerapunten nodig hebben.”
Concreet heeft STANLEY Security een nieuwe server
met HDD geïnstalleerd. De bestaande analoge
en IP camera’s werden opnieuw geïnstalleerd en
geherprogrammeerd. Aan de zijgevel werd een nieuwe
IP camera geïnstalleerd.
Heel belangrijk was ook de mogelijkheid om de
videobeelden 24/7 te kunnen bekijken. Daarom heeft
STANLEY Security ook de mogelijkheid geïntegreerd
om de beelden via de klant zijn iPhone te bekijken.

“Goede producten, goede installatie
en een goede accountmanager.”

HEATING CENTER N.V. IN HET KORT
• Installateur van verwarmingselementen, gesitueerd in
Leuven
• Niet tevreden over huidige camerabewakingssysteem
• Uitbreiding en update van huidige camerainstallatie
door STANLEY Security 		

•N
 ieuwe server met HDD
• Herprogrammatie van bestaande analoge en IP camera’s en installatie van nieuwe IP camera
• Videobeelden 24/7 via iPhone

Voor meer informatie omtrent STANLEY en onze diensten, kan u ons contacteren op +32 (0)2 245 47 62 of info@generalprotection.be.
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