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Verantwoordelijkheid voor registreren 
bezoekers verplaatst naar huurders 
Het vorige toegangscontrolesysteem maakte het 
noodzakelijk dat bezoekers zich bij aankomst moesten 
melden bij de centrale receptie van Tour & Taxis. 
Daar moesten ze wachten om zich te registreren en 
een toegangspas te ontvangen. Vervolgens moest 
hen uitgelegd worden op welke verdieping het bedrijf 
zich bevindt dat ze wilden bezoeken. Dit resulteerde 
in groeiende wachtrijen tijdens drukke periodes. 
Daarnaast waren de receptionisten erg druk met 
het verstrekken van badges voor iedereen die in het 
gebouw werkt.  

Tour & Taxis is een groot gebouw met meerdere huurders en bevindt zich in het historische 
Royal Depot, in het centrum van Brussel. Vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar Nextensa is 
de eigenaar van dit gebouw dat meer dan 40 huurders huisvest, 1500 medewerkers en 400 
bezoekers per dag ontvangt. Het bestaande toegangscontrolesysteem was meer dan 15 jaar 
oud en niet te integreren met andere technologieën. En dus verving Nextensa dit door AEOS.  

Nextensa wilde de verantwoordelijkheden spreiden 
en deze taken verleggen naar de bedrijven (de 
huurders binnen Tour & Taxis). Ook wilden ze QR-
codes gebruiken om de efficiëntie te verhogen door 
bezoekers de mogelijkheid te bieden zich vooraf te 
laten registreren.

Feiten in een oogopslag 
• 1500 medewerkers
• 40 huurders
• 400 bezoekers per dag

Waarom Tour & Taxis geen lange 
wachtrijen meer heeft bij de receptie
AEOS verhoogt de efficiëntie en effent het pad voor 
gestandaardiseerde fysieke toegangscontrole. 



Hergebruik bestaande 
bekabeling
Een andere serieuze uitdaging van 
dit project was de bekabeling in het 
gebouw. Dit enorme gebouw had veel 
bestaande bekabeling die Nextensa wilde 
hergebruiken.

Een gestandaardiseerd, 
toekomstbestendig systeem tot 
stand brengen
Met het oog op de toekomst wilde Nextensa 
de fysieke toegangscontrole standaardiseren 
voor al zijn gebouwen. Ze zagen in dat het 
veel eenvoudiger zou worden voor het team 
faciliteitenbeheer als op elke locatie hetzelfde 
systeem geïnstalleerd zou worden.

Werken met AEOS experts
Nextensa selecteerde Alvem, één van Nedaps 
geautoriseerde Channel Partners, om AEOS te 
installeren binnen Tour & Taxis. Zoals Rigo van Eycken, 
IT manager bij Tour & Taxis uitlegt: “Nedap zet alleen 
partners in die getraind zijn in het werken met AEOS. 
Dus zo’n partij zochten we in België en we vonden 
Alvem. Zij zijn geweldig om mee werken en we merkten 
dat ze exact begrepen wat wij wilden.” 

De zaken simpel houden met registratie 
vooraf 
Alvem programmeerde een interface die bovenop 
de AEOS software draait, wat de zaken voor de 
huurders verder vereenvoudigt. Als een huurder een 
bezoeker verwacht, dan kan hij de bezoeker zelf op 
voorhand al registreren. De bezoeker krijgt een QR-
code opgestuurd en ziet op welke verdieping hij wordt 
verwacht. Dus zodra bezoekers arriveren bij Tour & 
Taxis kunnen ze rechtstreeks naar het bedrijf dat ze 
bezoeken, in plaats van dat ze moeten wachten bij de 
receptiebalie.  

Betere hygiëne en hogere efficiëntie
In het licht van de Covid-pandemie zijn QR-codes niet 
alleen handiger, maar ook hygiënischer. Er gaan nu 
namelijk geen badges meer van hand tot hand. 

Olivier Kempen is hospitality manager bij Tour & 
Taxis. Over AEOS zegt hij: “We zien dat AEOS het 
toegangscontrolebeheer veel efficiënter maakt dan het 
vorige systeem. En door meer gemak en efficiëntie te 
bieden, stelt AEOS ons in staat om een wow-factor te 
creëren bij zowel huurders als bezoekers.”

“Bezoekers vergaten vaak hun badges weer in te 
leveren. Met QR-codes hebben we dat probleem 
niet meer. Een ander groot voordeel, dat ook in lijn is 
met de AVG-wetgeving, is dat we geen gegevens van 
bezoekers meer hoeven op te slaan. Dit bespaart veel 
tijd voor onze receptionisten en voor de bezoekers. Op 
drukke dagen hadden we soms wachtrijen van wel 30 
personen voor onze receptie.’’ 



Integraties voor nu en de toekomst
Nextensa’s ervaring met AEOS bij Tour & Taxis 
bevestigt dat dit de juiste oplossing is voor de 
toekomst van het bedrijf. Rigo van Eycken zegt: “Toen 
we voor het eerst kennismaakten met Nedap was er 
direct een positieve klik. Ik werk al 23 jaar in de IT en 
mijn onderbuikgevoel zegt me of iets werkt of niet. En 
de demonstratie van Nedap was erg overtuigend.”

“AEOS biedt een enorm scala aan 
softwaremogelijkheden en integratie-opties. Deze 
zijn misschien niet allemaal nodig in het Tour 
& Taxis-gebouw, maar het belangrijkste is dat 
AEOS ruimschoots voldoet aan al onze huidige 
vereisten én potentieel biedt voor onze toekomstige 
projecten. En dat is belangrijk voor ons. Als we 
investeren in technologie dan willen we dat deze 
toekomstbestendig is. Dat is absoluut het geval met 
AEOS.’’

Flexibiliteit alom
Huurders kunnen kiezen of ze AEOS al dan wel of 
niet gebruiken binnen hun eigen kantoorruimte 
en in de gemeenschappelijke ruimten. Als ze dat 
wel doen dan kunnen zij, dankzij de flexibiliteit van 
AEOS, de toegangsrechten voor hun kantoor en de 
gemeenschappelijke ruimten met één en dezelfde 
badge beheren. 

Ook voor wat betreft de bekabeling bood de 
flexibiliteit van AEOS uitkomst. AEOS-controllers 
hoeven niet centraal te worden geplaatst. Daarom 
hielp Alvem Nextensa met het in kaart brengen van 
de bekabeling. Op basis hiervan werd bepaald waar 
de controllers moesten komen, zodat de bestaande 
bekabeling kon worden hergebruikt. Alvem hielp ook 
om AEOS in zones uit te rollen, zodat niet het hele 
gebouw in één keer omgeschakeld hoefde te worden. 
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