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Er wordt veel gesproken over best-of-breed technologie. Maar wat 
betekent dit in het geval van fysieke toegangscontrole? En kun je 
het beste investeren in één enkel beveiligingssysteem dat nu al 
jouw behoeften vervult, maar weinig ruimte biedt voor toekomstige 
verbeteringen of veranderingen? Of moet je op zoek naar een 
toegangscontrolesysteem met een open architectuur? Zodat je 
het systeem zelf zo kunt configureren dat het blijvend aansluit op 
jouw behoeften en je gaandeweg ook nog systeemintegraties kunt 
toevoegen, verwijderen of vervangen. 

Laten we eerst de term best-of-breed toelichten. Op 
beveiligingsgebied is er een veelheid aan oplossingen. Denk 
aan toegangscontrole, videomonitoring, inbraakdetectie, 
PSIM, biometrische beveiliging, en nog veel meer. De 
ontwikkeling van elk van deze oplossingen vraagt om unieke 
know-how en expertise, aangezien de oplossingen onderling 
enorm verschillen. 

Ook is het erg uitdagend om álle laatste technologische 
ontwikkelingen, standaarden en trends bij te houden. Dus 
als je ergens in wilt uitblinken dan moet je niet alles willen 
proberen, maar een niche kiezen. Dat is ook de reden dat 
Usain Bolt zich toewijdt aan één discipline: sprinten. Hoe zou 
het hem vergaan als hij daarnaast probeert te tennissen. Net 
als met sport geloven wij dat écht uitmuntende technologie 
alleen wordt gecreëerd als bedrijven focussen op datgene 
waarin ze de beste zijn. 

Wat bedoelen we met ‘best-of-breed’?

Desondanks ontwikkelen veel bedrijven in de 
beveiligingsindustrie een zo gevarieerd mogelijk aanbod van 
beveiligingsoplossingen. Eigenlijk willen ze zo een one-stop-
shop zijn en een complete portfolio bieden. Vaak resulteert 
dit in een inferieur beveiligingssysteem voor de eindgebruiker 
en (mogelijk) in kostbare vervangingen. En uiteindelijk 
moeten deze oplossingen alsnog worden geïntegreerd met 
andere technologieën, aangezien geen enkele fabrikant een 
compleet systeem biedt dat daadwerkelijk alle behoeften 
vervult. 

Dus dit is wat wij doen: we houden onze aandacht volledig 
gericht op de ontwikkeling en updates van ons open-
platform, fysieke toegangscontrolesysteem AEOS. Zo 
verzekeren we dat dit de beste oplossing is in de markt, die 
ook nog eens goed integreert met bestaande en toekomstige 
technologieën. 

https://www.nedapsecurity.com/nl/oplossingen/aeos-access-control/
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Als een security manager weet je dat de organisatie die je wilt beveiligen, uniek is. Dat geldt dus ook voor de 
beveiligingsvereisten. Bovendien, die vereisten zijn vandaag niet dezelfde als die van morgen. Daarom is het zo essentieel 
om een beveiligingssysteem te kiezen dat gebaseerd is op open standaarden en geschikt is om te integreren. Op die manier 
bouw je een allesomvattend, kwalitatief hoogwaardig beveiligingssysteem dat haarfijn is afgestemd op de gebruikers en hun 
behoeften. Om dat te bereiken met AEOS werken we samen met andere specialisten die zich ook volledig toeleggen op de 
creatie van best-of-breed beveiligingsoplossingen. Dat doen we via ons Technology Partner Programme. De technologieën, 
ontwikkeld door onze Technology Partners, integreren naadloos met AEOS toegangscontrole. Samen met onze partners bieden 
we zo een oplossing voor elke specifieke situatie. 

Behalve een open architectuur en integraties is het ook belangrijk om een oplossing te kiezen die jou een ruime keuze aan 
‘system integrators’ biedt. Je wilt niet beperkt worden tot één system integrator, maar de optie hebben om een bedrijf te 
kiezen dat jouw behoeften het beste vervult. Wij verzekeren dat ons netwerk van gecertificeerde channel partners altijd 
toegang heeft tot deze geïntegreerde oplossingen. Op die manier kunnen zij onze eindgebruikers voorzien van deskundige 
geïntegreerde oplossingen én ondersteuning bieden.   
Het bieden van een best-of-breed technologie betekent volgens ons: 

1. Eerst focussen op mensen en hun uitdagingen en pas dan op de technologie die de behoeften vervult. 
2. Sterke partnerschappen bouwen met andere fabrikanten die uitblinken binnen hun industrie. 
3. Kwalitatief hoogwaardige integraties realiseren die wereldwijd beschikbaar zijn. 

Samenbrengen van best-of-breed 
beveiligingstechnologieën

https://www.nedapsecurity.com/nl/technology-partners/#!/orderby=menu_order
https://www.nedapsecurity.com/nl/how-to-buy/#!/taxonomy%5Bcountry%5D%5B%5D=the-netherlands




Uiteenlopende voordelen 
voor eindgebruikers
Nu we duidelijk hebben gemaakt wat we bedoelen met een best-of-breed benadering, kunnen 
we kijken naar de voordelen die deze brengt voor eindgebruikers. Waarom is het wenselijk 
om te investeren in een ‘open platform’ en integraties, in plaats van een ‘stand-alone’ 
beveiligingssysteem?

1. Kwaliteit en waarde
Als je elke component van een beveiligingssysteem afzonderlijk inkoopt, kun je ook het 
gewenste kwaliteitsniveau kiezen voor elke component. Voor de ene wil je misschien 
investeren in de allerbeste oplossing die er is. Voor de andere maak je wellicht een 
economische afweging, in de vorm van een meer ‘basic’ oplossing. Een voordeel van kopen 
bij specialisten is dat de kans dan groter is dat je producten krijgt van hoge kwaliteit tegen 
een goede prijs. En je krijgt ook meer waar voor je geld als je gespecialiseerde producten 
combineert die je voor jouw specifieke behoeften hebt gekozen. Dit in plaats van een stand-
alone systeem dat van mindere kwaliteit is of overbodige functies heeft.

2. Vrijheid van een open platform
Je hebt de vrijheid om te kiezen welke technologieën je voor elke functie wilt gebruiken. Dat 
garanderen wij door per technologie met meer dan één partner samen te werken. Je zit dus 
niet vast aan één leverancier en bent vrij om het systeem op te bouwen zoals jij dat wilt. 

3. Flexibiliteit en toekomstbestendigheid
Jouw organisatie zal veranderen en de wereld om je heen ook. Een open platform biedt de 
flexibiliteit om je systeem snel aan te passen, zonder de veiligheid of gebruikerservaring in 
gevaar te brengen. Je kunt adequaat reageren op nieuwe risico‘s, nieuwe technologieën en 
functionaliteiten invoeren en (indien nodig) afzonderlijke integraties vervangen. Dit in plaats 
van dat je jouw complete systeem moet vervangen. Wil je bezoekers welkom heten en toegang 
geven op een professionelere manier dan voorheen? Met een open systeem kun je kiezen voor 
een oplossing voor bezoekersbeheer die aansluit op jóúw behoeften. Doordat je een open 
platform eenvoudig kunt aanpassen en upgraden, heb je ook de zekerheid dat het systeem 
toekomstbestendig en altijd up-to-date is. 

4. Schaalbaarheid
Naarmate jouw organisatie groeit kun je het systeem eenvoudig uitbreiden met een open 
platform en integraties. Je voegt snel en eenvoudig nieuwe bedrijfslocaties over de hele wereld 
toe en implementeert de locatie-specifieke integraties die je nodig hebt. Dit alles met behoud 
van een uniform systeem en gecentraliseerde controle.

5. Efficiëntie
Een best-of-breed benadering maakt het mogelijk voor jou om activiteiten te stroomlijnen en 
het gebruiksgemak te verhogen. Het is eenvoudig om de volledige controle te behouden over 
de beveiliging en monitoring van al jouw terreinen, terwijl je ook een uitnodigende en efficiënte 
omgeving creëert.  
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In het geval van integraties is het van cruciaal belang om 
zorgvuldig te kiezen. Als één element onbetrouwbaar is, 
bijvoorbeeld door slecht versiebeheer of doordat het niet 
compatibel is, kan dit riskante zwakke plekken veroorzaken 
in jouw beveiligings-ecosysteem. Daarom testen wij uitvoerig 
of de technologieën van onze partners compatibel zijn met 
AEOS en brengen wij regelmatig updates uit. 

Zorg ervoor dat je de ondersteuning 
krijgt die je nodig hebt  

Wil je weten hoe we jou helpen een uitgebreid, 
geïntegreerd beveiligingssysteem op te zetten 

dat is afgestemd op jouw behoeften?  
Praat vandaag nog met onze experts. 

Goede begeleiding en ondersteuning in jouw keuze voor 
de beste integraties, is natuurlijk ook belangrijk. Net als de 
zorg voor een soepele installatie en onderhoud. Raadpleeg 
gerust ons of onze Channel Partners. We demonstreren 
graag integraties en geven duidelijke informatie over de 
eigenschappen en voordelen ervan. Ook attenderen we jou 
op alle zaken om rekening mee te houden.  

www.nedapsecurity.com

https://www.nedapsecurity.com/nl/contact/#!/

