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CastelloServe
“Een bastion van dienstverlening 
met passie voor zelforganisatie”
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Mindset

Opvolging2.0 
Een betrouwbaar alternatief t.o.v. de gevestigde orde  

?Wie durft…
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Maar eerst even opvolging1.0
Anno vandaag de dag
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Opvolging1.0
Bijna alle bedrijven hebben wel een IMS*

* IMS = Inbraak Meld Systeem
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Opvolging1.0 (IMS zonder contract voor opvolging)

IMS aangesloten op mobiele netwerk via SIM-kaart
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Opvolging1.0 (IMS zonder contract voor opvolging)

IMS treedt in alarm
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Opvolging1.0 (IMS zonder contract voor opvolging)

IMS neemt contact op met klant/ondernemer

IMS belt klant op eigen nummer (vast en/of mobiel)
Klant beschikt wellicht over APP om op afstand te kunnen kijken/handelen
Klant zal zelf actie moeten ondernemen voor opvolging

Beschikbaarheid mobiele netwerk van cruciaal belang
Wat als lokaal (bewust) mobiele netwerk wordt gestoord
Betrouwbaarheid doorkomen melding discutabel
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Opvolging1.0 (IMS zonder contract voor opvolging)

IMS aangesloten op vaste netwerk (isdn/pstn)
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Opvolging1.0 (IMS zonder contract voor opvolging)

IMS treedt in alarm
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Opvolging1.0 (IMS zonder contract voor opvolging)

IMS neemt contact op met klant/ondernemer

IMS belt klant op eigen nummer (vast en/of mobiel)
Klant beschikt wellicht over APP om op afstand te kunnen kijken/handelen
Klant zal zelf actie moeten ondernemen voor opvolging

Door aansluiting op vaste net hoge betrouwbaarheid doorkomen melding.
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Opvolging1.0 (IMS met contract voor opvolging)

IMS aangesloten op vaste netwerk: isdn/pstn

= contract
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Opvolging1.0 (IMS met contract voor opvolging)

IMS aangesloten op vaste netwerk: Internet/AoIP
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Opvolging1.0 (IMS met contract voor opvolging)

IMS aangesloten op vaste netwerk (isdn/pstn/internet)
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Opvolging1.0 (IMS met contract voor opvolging)

IMS treedt in alarm
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Opvolging1.0 (IMS met contract voor opvolging)

IMS neemt contact op met PAC
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Opvolging1.0 (IMS met contract voor opvolging)

PAC interpreteert melding
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Opvolging1.0 (IMS met contract voor opvolging)

PAC neemt contact op met mobiele surveillance
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Opvolging1.0 (IMS met contract voor opvolging)

Mobiele surveillance stuurt surveillant
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Opvolging1.0 (IMS met contract voor opvolging)

Surveillant arriveert op locatie, etc…
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Opvolging1.0 (IMS met contract voor opvolging)

Samenvatting

Doorlooptijd proces:

Overzicht kosten voor de klant (voorbeeld):

€ 100,- per jaar

€ 250,- per jaar

€ 150,- per jaar

€ 60,- per opvolging

€ 500,- per jaar
€ 60,- per opvolging
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tijd voor…

Opvolging2.0 
Een betrouwbaar alternatief t.o.v. de gevestigde orde  
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Opvolging2.0 (IMS met contract voor opvolging)

IMS aangesloten op vaste netwerk bij voorkeur via AoIP

€ …,- per jaar
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Opvolging2.0 (IMS met contract voor opvolging)

Inzet “digitale assistenten” Castelsecco

Castelsecco
digitale assistenten
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Opvolging2.0 (IMS met contract voor opvolging)

IMS treedt in alarm

Castelsecco
digitale assistenten
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Opvolging2.0 (IMS met contract voor opvolging)

IMS neemt contact op met Castelsecco

Castelsecco
digitale assistenten
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Opvolging2.0 (IMS met contract voor opvolging)

Castelsecco interpreteert melding binnen msec

Castelsecco
digitale assistenten
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Opvolging2.0 (IMS met contract voor opvolging)

Castelsecco stuurt mobiele surveillance aan

Castelsecco
digitale assistenten
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Opvolging2.0 (IMS met contract voor opvolging)

Mobiele surveillance stuurt surveillant

Castelsecco
digitale assistenten

 







CastelloServe 2013 29

Opvolging2.0 (IMS met contract voor opvolging)

Surveillant arriveert op locatie, etc…

Castelsecco
digitale assistenten
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Opvolging2.0 (IMS met contract voor opvolging)

Resultaat(1)

Enorme tijdwinst in aannemen en verwerken alarmmelding.

Doorlooptijd proces van:

naar:

    

   !
tijdwinst
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Opvolging2.0 (IMS met contract voor opvolging)

Resultaat(2)

Kosten Castelsecco >60% lager dan PAC

Overzicht kosten voor de klant (voorbeeld):

€ 100,- per jaar

€ 100,- per jaar

€ 150,- per jaar
(onderdeel PAC)

€ 60,- per opvolging

€ 350,- per jaar
€ 60,- per opvolging
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Kenmerken opvolging2.0
 Castelsecco is een uiterst betrouwbaar communicatieplatform dat niets aan 

het toeval overlaat op het gebied van communicatie binnen kritische 
werkprocessen. De KNRM zet dezelfde technologie in voor de bewaking 
van alle stranden en binnenmeren.

 Elke vorm van communicatie is mogelijk. Telefoon, IM, sms, mail, …

 Castelsecco is gebaseerd op innovatieve agenttechnologie wat het koppelen 
met externe systemen/databases eenvoudig mogelijk maakt.

 Communicatie tussen het IMS en Castelsecco o.b.v. AL-2 is mogelijk.

 Castelsecco vraagt geen fysieke bemensing van desks.

 Ongeacht openingstijden staat altijd de maximale capaciteit voor het 
aannemen en interpreteren van meldingen paraat.
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Kenmerken opvolging2.0 vervolg…

 Het bevestigen van kritieke momenten het werkproces.

 Naast alarmmeldingen kunnen ook technische meldingen worden 
geïnterpreteerd. Takenpakket kan schier oneindig worden uitgebreid, o.a. 
als servicedesk. Niet een surveillant, maar een installateur wordt dan 
aangestuurd en/of in contact gesteld met de klant.

 Maar ook sociale controle is uitstekend mogelijk. De aanwezigheid van 
verdachte personen kunnen eenvoudig worden gemeld, waarna Castelsecco
bijvoorbeeld medewerkers op locatie kan attenderen, etc.

 Door medewerkers (eventueel van een naastgelegen bedrijf) op locatie aan 
te sturen, kan meer tijd worden gewonnen en kunnen alarmen ter plekke 
worden geverifieerd.

 Castelsecco beschikt over een poolbewaker die ervoor zorg draagt dat 
altijd voldoende personen beschikbaar zijn voor uitvoering van taken. 
Personen kunnen worden ingedeeld naar expertise.
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Kenmerken opvolging2.0 vervolg…

 Castelsecco neemt de taken over van het PAC tegen substantieel lageren 
kosten en hogere kwaliteit van handelen.

Feit! Mensen moeten áltijd eerst nadenken voor ze kunnen handelen en 
zijn minder goed in staat veel taken gelijktijdig uit te voeren of zich 
niet te laten beïnvloeden door emoties, vermoeidheid, mening, etc. 

Castelsecco heeft hier geen last van en kan duizenden handelingen 
gelijktijdig verrichten met een voor mensen onmogelijke snelheid.

Kortom…  een uitgelezen kan voor Castelsecco!

Durft U?
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Kansen creëren…

Installateur
Rol PAC overnemen met de inzet van Castelsecco
Extra inkomsten generen
Klantrelatie verstevigen
Dienstverlening uitbreiden
Aanleiding nieuwe opdrachten levering klantapparatuur

mobiele surveillance
Rol PAC overnemen met de inzet van Castelsecco
Extra inkomsten generen
Klantrelatie verstevigen
Dienstverlening uitbreiden

Wie is de meest aangewezen partij?



CastelloServe 2013 36

De hoogste tijd voor een “benen op tafel” 
sessie en de kansen te concretiseren!
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Il Castello Signori
Uw kasteelheren

Rob Venema
 Afgestudeerd Informatietechnologie en Telecommunicatie
 Deerns Raadgevende Ingenieurs: Adviseur, software-engineer
 Lacis Telematics & Networks: Sales consultant
 KPN: Corporate accounts Onderwijs, branchmanager Onderwijs 

product en dienstontwikkeling
 Sinds 2002 partner CastelloServe

Rob Claassens
 Afgestudeerd Regeltechniek
 Stork Paltran: Teamleider Control Engineering
 AT&T: Salesmanager Nederland, Manager Operations Saoedi 

Arabië
 Enertel: Manager Customer Operations
 Dunea: Projectmanager
 Meelis & Partners: Sr. Consultant Security / CPTED
 Sinds 2008 partner CastelloServe
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Pastoor Bastiaansensingel 4a
4711 EC Sint Willebrord

T +31(0)10 7500 810

W www.castelloserve.nl
E info@castelloserve.nl
F +31(0)847 402885


