| Case Study
Crown Studio’s Aalsmeer – Van bloemenveiling naar
centrum voor de creatieve industrie
Soort bedrijf:
Publiek gebouw – Creatief centrum.
Televisiestudio’s, restaurants, theater,
bioscoop, discotheek en gamestudio.

Paxton producten:
• 48 x Net2 plus controller
• 48 x Proximity keypad
• 2 x PaxLock deurbeslag
• Pro software

Locatie:
Aalsmeer

Integraties:
• Milestone beveiligingscamera’s
• Aanwezigheidsregistratie (als
BHV aanwezigheid tool)

Speciﬁcaties:
• 42 bedrijven
• 50 binnendeuren
• 6 buitendeuren
Gevraagde oplossing:
• Flexibel systeem
• Toezicht kunnen houden wie wanneer
het gebouw betreedt
Resultaat:
• Binnendeuren voorzien van Net2 plus
• Tijdschema’s voor controle buiten
bedrijfsuren
• Centrale autorisatie geregeld via de
• receptie

“

Na lang zoeken eindelijk een systeem gevonden dat zowel
voor de eindgebruikers als de installerende monteurs
ontzettend gebruiksvriendelijk is.
Dit systeem verkoopt zichzelf!
Remco Kruyt,
ATN Beveiliging
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Met programma’s als MasterChef en The Voice Kids komen
de televisiestudio’s in Aalsmeer regelmatig onze huiskamers
binnen. Maar Studio’s Aalsmeer is veel meer dan alleen
de bakermat van bekende tv-programma’s. Het is ook een
uitgaanscentrum, een bedrijvencentrum en een broedplaats
van creatief talent. En Paxton bewaakt er de deuren!

De situatie

Puur zakelijk beschouwd laat Studio’s Aalsmeer, voorheen het
zenuwcentrum van televisieproductiebedrijf Endemol, zich
wellicht het best omschrijven als een bedrijvencentrum. In dit
complex van 65.000 m2, ooit gebouwd als bloemenveiling,
zijn niet minder dan 42 bedrijven gevestigd. Afgezien
van een luchtvaartschool hebben al die bedrijven een
link met de entertainmentbranche. Naast negen studio’s
beschikt het complex onder meer over restaurants, een
theater, een bioscoop, een discotheek en de grootste
interactieve gamestudio van Europa. Het is dan ook
een eersteklas publiekstrekker en dat brengt de nodige
beveiligingsconsequenties met zich mee.

De uitdaging

Al die verschillende bedrijven en functies in het complex
hebben zo hun eigen wensen en behoeften ten aanzien
van toegang en beveiliging. Daarom werd ATN Beveiliging,
de ‘huisinstallateur’ van het pand, gevraagd voorstellen
te doen voor een deugdelijk toegangscontrole systeem.
Er was weliswaar een systeem aanwezig, maar dat
stamde nog uit ‘de oude tijd’ en was gekoppeld met het
brandalarmeringssysteem. De exploitant van het pand, De
Raad Vastgoed, vond dat ongewenst en bovendien niet flexibel
genoeg. ATN Beveiliging, bij de studio’s verantwoordelijk voor
brandalarmering en beveiligingscamera’s, had in het verleden
al vaak naar volle tevredenheid gewerkt met producten van
Paxton. De keuze was dan ook snel gemaakt.

De oplossing

Het Net2 plus systeem van Paxton staat bekend om zijn
flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid, twee eigenschappen
die in deze toepassing goed van pas kwamen. Alle relevante
binnendeuren werden voorzien van eigen controllers en
kaartlezers die bediend kunnen worden met de badges die
de medewerkers bij zich dragen. Indien nodig, zoals voor
de toegangsdeuren tot sommige bedrijven die in het pand
gevestigd zijn, werd gebruik gemaakt van tijdschema’s, zodat de
deuren buiten de bedrijfsuren automatisch gesloten blijven. Ook
liftdeuren en beveiligingsdeuren met kleefmagneten werden
zo in het systeem opgenomen. Twee deuren werden voorzien
van PaxLock sloten met een draadloze verbinding naar de Net2
server. Omdat de eigenaar van het gebouw graag toezicht
houdt op wie het gebouw betreedt en wanneer, worden alle
autorisaties centraal geregeld via een server bij de receptie. Op
die manier is de hoogste mate van flexibiliteit gecombineerd
met het gewenste beveiligingsniveau.

De voordelen

Net2 is een zeer doordacht systeem, niet alleen in
beveiligingstermen maar ook met het oog op installatie en
dagelijks gebruik. De Net2 software kent een hoge mate
van gebruiksvriendelijkheid, met een groot aantal standaard
functies die zich intuïtief laten bedienen. Zo is er een functie
aanwezigheidsregistratie die wordt gebruikt als BHV-lijst om
aan te tonen wie van de vaste medewerkers binnen zijn. Ook
laat het systeem zich eenvoudig via Milestone integreren
met beveiligingscamera’s, een mogelijkheid waarvan Studio’s
Aalsmeer dankbaar gebruik maakt. Dankzij de flexibiliteit van de
software kunnen naar wens functies aan het systeem worden
toegevoegd, waardoor het zich geleidelijk kan ontwikkelen tot
een soort gebouwbeheersysteem. De Raad Vastgoed, van huis
uit een bouwbedrijf, heeft onlangs een eigen installatiebedrijf
opgericht en is voornemens de producten van Paxton ook in hun
andere panden te gaan toepassen. Dat is nu wat wij bedoelen
met een tevreden klant!
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