
Optimalisatie 
Meldkamerapplicaties

Functioneel Beheer 
Meldkamerapplicaties

Onafhankelijk Advies 
Meldkamerapplicaties

Meldkamer 
Volwassenheidsmodel

Datagedreven 
Meldkamers

026-203 1 203

www.nenova.nl

info@nenova.nl



N E N O V A  I T

ONAFHANKELIJK ADVIES
MELDKAMERAPPLICATIES

Nenova IT is dé onafhankelijke consultancy partij in de safety, security en control room markt. Wij adviseren en
begeleiden bedrijven bij de organisatie van hun safety, security en meldkamerprocessen. Hierbij focussen wij
ons voornamelijk op platformen zoals PSIM (Physical Security Information Management) systemen en SMS
(Security Management System). Dit zijn softwareplatformen waarin veiligheids-, beveiliging- en
gebouwbeheersystemen integraal beheerd en aangestuurd kunnen worden.  Nenova IT is de functionele
expert van  meldkamerapplicaties van toonaangevende leveranciers in de branche, waaronder: Advancis,
Entelec, High Security International, Beveco, Genetec en Croonwolter&dros. 

NENOVA IT

O V E R Z I C H T  D I E N S T V E R L E N I N G  

Nenova geeft onafhankelijk advies over uw meldkamer, control room of operationeel centrum. Of u nu een
nieuwe meldkamer wilt realiseren, of juist uw huidige meldkamer naar het volgende niveau wilt brengen, wij
helpen u om die stap te zetten. Door met u in gesprek te gaan om uw eisen en wensen te achterhalen,
strategisch advies te leveren en samen met u een ontwikkelpad uit te stippelen.
. 
Er zijn veel verschillende leveranciers van meldkamerapplicaties in de markt. Wij helpen u vanuit onze
onafhankelijke positie om de keuze te maken voor de beste oplossing. Naast uw eigen eisen en wensen staan
gebruikersgemak en informatiemanagement bij ons centraal. Doordat wij samenwerken met bijna alle
leveranciers, hebben wij hun applicaties op maar liefst 300 punten met elkaar kunnen vergelijken. De perfecte
basis voor een volledig en onafhankelijk advies.  

OPTIMALISATIE MELDKAMERAPPLICATIES

U wilt u huidige meldkamer verder professionaliseren? Dan gaan wij graag met u op onderzoek uit om te
ontdekken hoe we uw meldkamerorganisatie verder kunnen optimaliseren. Door processen te digitaliseren en
automatiseren, maar ook door uw centralisten, operators of beveiligers beter voor te bereiden op de
uitdagingen waar zij tegenaanlopen. Zodat zij effectief en efficiënt kunnen worden ingezet in tijden waar
sprake is van een grote krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijfsprocessen en  procedures, vertaald in workflows in
de meldkamerapplicaties, zorgen mede voor deze ondersteuning. Op deze manier wordt uw
meldkamerorganisatie optimaal ondersteunend aan uw vitale bedrijfsprocessen. 

FUNCTIONEEL BEHEER MELDKAMERAPPLICATIES

Een meldkamerapplicatie zoals een PSIM of SMS implementeren is één ding, maar het goed beheren ervan is
een tweede. Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw (meldkamer)organisatie en zorgt voor een
optimale afstemming van de informatievoorziening op uw meldkamerprocessen. Functioneel beheer zorgt
ervoor dat uw systemen en applicaties up-to-date blijven en zo correct blijven samenwerken met alle
onderliggende subsystemen.

Het zorgt voor een optimaal beheer van uw IV en meldkamerapplicaties, maar ook voor een actieve
gebruikersondersteuning, tevreden, effectievere en efficiëntere centralisten. Zijn er wensen bij uw gebruikers
om meer uit een meldkamerapplicatie te halen? Onze functioneel beheerders helpen om veranderprocessen
op te zetten. Daarnaast trainen zij uw superusers, beheren zij de FAQ’s, verzorgen de gebruikersinstructies,
optimaliseren de gebruikersinterface en implementeren zij workflows en dashboards. Door dit structureel in te
bedden in uw organisatie kunt u de levensduur van uw meldkamerapplicatie(s) aanzienlijk verlengen.



N E N O V A  I T

MELDKAMER VOLWASSENHEIDSMODEL

Wij helpen u graag om uw meldkamer verder te professionaliseren. In samenwerking met 3MC en het
Meldkamerinstituut heeft Nenova het ‘Meldkamervolwassenheidsmodel’ ontwikkeld. Een onafhankelijk
instrument om de staat van uw meldkamer in kaart te brengen. Tijdens een meldkamerscan wordt de
meldkamerorganisatie beoordeeld op drie aandachtsgebieden: mens, organisatie en technologie. 

Het model is zo ontwikkeld dat deze generiek toepasbaar is in verschillende markten en bij diverse soorten
meldkamers, operationele centra of control rooms. Zowel in kleinere varianten als in grote multidisciplinaire en
multifunctionele meldkamers. Wij stippelen, samen met u, een ontwikkelpad uit om deze naar hoger
volwassenheidsniveau te brengen. Op basis van de resultaten van de meldkamerscan bieden wij u concrete
aanbevelingen over de route die het beste past bij uw wensen, behoefte en organisatie.

DATAGEDREVEN MELDKAMERS

Door data te verzamelen, te analyseren en deze te presenteren in interactieve dashboards en rapportages bent
u in staat de stap te zetten naar een informatiegestuurde organisatie. Slimme en innovatieve oplossingen
helpen u om vooruit te kijken. Door data uit verschillende bronnen te combineren, kunt u beter geïnformeerde
keuzes maken en de nadruk verschuiven van reactief, naar proactief en vervolgens naar voorspellend handelen.
Denk aan automatische alarmafhandeling, minder valse alarmen, beslissingsondersteuning en voorspellend
onderhoud. Wat u helpt om kosten en tijd te besparen. 
   
Nenova helpt organisaties om deze stap te zetten en de keuze te maken voor het platform en leverancier die
het beste aansluiten bij uw business. Wij koppelen de data die voortkomt uit uw safety- en securityprocessen
aan het primaire bedrijfsproces. Samen bepalen we welke informatie voor uw organisatie relevant is en hoe u
de volgende stap kunt zetten naar een datagedreven meldkamer. 

O V E R Z I C H T  D I E N S T V E R L E N I N G  


