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Tevreden gebruikers, die optimaal worden ondersteund

Optimale inrichting en beheer van uw meldkamerapplicatie(s)

Kostenbesparing door een efficiëntere inrichting van uw IV

Optimalisering en automatisering

Borging van kennis en documentatie

N E N O V A  I T

Bij functioneel beheer van uw meldkamerapplicatie(s) draait
het om de optimale aansluiting van uw informatievoorziening
(IV) op uw primaire en secundaire bedrijfsprocessen. In
tegenstelling tot het technischere applicatiebeheer, richt
functioneel beheer in meldkamers zich meer op de behoefte
van centralisten en operators. Gebruikersgemak en de
optimale benutting van de functionaliteiten van uw
meldkamerapplicatie(s)  zijn de kerngedachten bij deze
dienstverlening.

Zijn er wensen bij uw gebruikers om meer uit een
meldkamerapplicatie te halen? Werkt uw organisatie wel
efficiënt en effectief genoeg met deze applicaties? Zitten er
misschien onbenutte functionaliteiten in het programma waar
u nog niet van weet, maar die uw organisatie wel verder
kunnen helpen? Dit zijn vragen die door functioneel beheer 
 worden beantwoord. 

Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw
(meldkamer)organisatie en zorgt voor een optimale
afstemming van de informatievoorziening op uw
meldkamerprocessen. Het zorgt niet alleen voor een
optimaal beheer van uw IV en meldkamerapplicaties,
maar ook voor een actieve gebruikersondersteuning. Om
uw applicaties optimaal te laten werken, hebben deze
regelmatig onderhoud nodig. Functioneel beheer zorgt
ervoor dat uw systemen en applicaties up-to-date blijven
en zo correct blijven samenwerken met alle
onderliggende subsystemen. 

WAT LEVERT HET OP?

WAT IS FUNCTIONEEL BEHEER?

B R O C H U R E  F U N C T I O N E E L  B E H E E R  

"Een goede inrichting van uw functioneel beheer 
helpt uw meldkamerorganisatie vooruit."

Een meldkamerapplicatie zoals een Physical
Security Information Management systeem
(PSIM) of Security Management System (SMS)
implementeren is één ding, maar het goed
beheren ervan is een tweede.  Er wordt niet
alleen maar gekeken naar de behoefte van de
gebruiker, maar ook naar die van het
management.  Een organisatie heeft tenslotte
ook een visie en concrete doelstellingen die zij
wil bereiken met haar meldkamer. Als deze
behoeftes in kaart zijn gebracht, is het aan de
functioneel beheerder om de wensen en eisen
om te zetten naar wijzigingen in de applicaties.
Er wordt bepaald wat de impact van een
wijziging is op de organisatie en de meldkamer
en hoe deze op de juiste wijze kan worden
doorgevoerd. Zo helpt de functioneel beheerder  
om verbeteringen door te voeren en uw
meldkamerapplicatie(s) stap voor stap naar het
volgende niveau te brengen.

"Functioneel beheer brengt uw business, ICT en 
meldkamer dichter bij elkaar."

Een gedegen inrichting van het functioneel beheer van
uw meldkamerapplicatie(s) zorgt dus zowel voor een
betere gebruikersondersteuning als, beter
functionerende (meldkamer)applicaties. Samenvattend
levert goed functioneel beheer u het volgende op:



Bij aanbestedingen en de uitrol van nieuwe
meldkamersystemen wordt het belang van functioneel
beheer echter vaak ‘vergeten’ of onderschat. Een gemiste
kans, want het goed uitvoeren ervan hoeft niet veel tijd te
kosten, mits de juiste expertise aanwezig is. Nenova biedt
'functioneel beheer as a service' aan, waardoor u deze
expertise tegen een vast bedrag per maand in huis kan
halen.

Een optimale gebruikersondersteuning door de
meldkamerapplicaties, zorgt voor tevreden, effectievere en
efficiëntere centralisten.  Onze functioneel beheerders
richten zich op alles wat configureerbaar is binnen een
applicatie. Denk hierbij aan het optimaliseren van de
gebruikersinterface of het implementeren van workflows en
dashboards. Zij helpen om veranderprocessen in de
organisatie op te zetten. Van wijzigingsbeheer en
configuratiemanagement, tot het trainen van superusers, het
beheren van de FAQ’s en het verzorgen van
gebruikersinstructies. Door dit structureel in te bedden in uw
organisatie kunt u de levensduur van uw
meldkamerapplicatie(s) aanzienlijk verlengen. 

HOE GAAN WIJ TE WERK?
Onze functioneel beheer diensten leveren wij op basis van onze eigen methodiek. Deze methode is gestoeld op
de jarenlange ervaring van onze consultants. Zij beschikken over specialistische kennis van het safety, security
en control room domein. Zij hebben uitgebreide ervaring in diverse markten zoals het onderwijs, de zorg, de
culturele sector en binnen verschillende overheidsorganisaties. Kennis die essentieel is om het functioneel
beheer in uw meldkamerorganisatie effectief in te regelen en passend te maken binnen uw organisatiecontext.

B R O C H U R E  F U N C T I O N E E L  B E H E E R  N E N O V A  I T

FUNCTIONEEL BEHEER
IN HET MELDKAMERDOMEIN

Wij onderscheiden vier fases in onze functioneel beheer dienstverlening. Startend met de oriëntatiefase waarin
wij uw behoefte, doelstellingen en eisen in kaart brengen. Hierna volgt een analyse van uw applicaties, de
inrichting van onze dienstverlening en tot slot de daadwerkelijke uitvoering van het functioneel beheer. De
kwaliteit van onze dienstverlening vinden wij ontzettend belangrijk en deze staat bij ons altijd op de eerste
plaats. Om het door ons gewenste kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen, evalueren wij onze dienstverlening
gedurende het volledige traject. Zodat wij, indien nodig, tijdig kunnen bijsturen. 
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Het uitbesteden van uw functioneel beheer is een kwestie van vertrouwen. U wilt continuïteit, lagere kosten,
goede service en een partij waar u op kunt bouwen. U geeft tenslotte het beheer en de ondersteuning van
essentiële bedrijfsprocessen uit handen. Het belang van continuïteit in uw safety en security processen is
onmiskenbaar groot. Juist daarom is het belangrijk om te kiezen voor de juiste partij. Door onze functionele
kennis en expertise van een groot deel van de beschikbare meldkamerapplicaties, kunnen wij deze service
bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat kiezen voor Nenova voordelen met zich meebrengt. 

Nenova heeft functionele kennis van de meldkamerapplicaties van toonaangevende leveranciers in de branche,
waaronder: Advancis, Entelec, High Security International, Beveco, Genetec en Croonwolter&dros. 

Wij leveren ‘functioneel beheer as a service’ waarmee wij u ontzorgen bij het opzetten en uitvoeren van het
functioneel beheer van uw Meldkamerapplicatie(s). Op basis van onze functionele systeemkennis en
procesexpertise helpen onze BiSL gecertificeerde consultants om in kleine iteratieve stappen,  de
meldkamerapplicatie(s) beter te laten aansluiten bij uw behoefte. Een aantal voordelen van onze dienstverlening
op een rijtje:

WAAROM                             

Functionele expertise van meerdere meldkamerapplicaties (o.a. PSIM & SMS)

Uitgebreide expertise in het safety, security en control room domein

Jarenlange ervaring in verschillende markten & branches

Een uitgebreid netwerk van leveranciers en integrators (ecosysteem)

U krijgt één vaste en vertrouwde functioneel beheerder

Vaste abonnementsvormen, flexibel inzetbaar en maandelijks opzegbaar

Een servicedesk voor functionele vragen over uw meldkamerapplicaties 
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