
"TOGETHER WE INNOVATE"
Nenova IT is uw partner in de wereld van safety, security en control rooms. Een onafhankelijke
consultancy partij die organisaties ondersteunt bij de functionele inrichting van haar
informatievoorziening. Nenova is een partij die zich onderscheidt door haar vooruitstrevende en
vernieuwende aanpak in de safety, security en control room sector. 

Adres : Willemsplein 46, Arnhem
Website：www.nenova.nl
Email: info@nenova.nl

026-203 1 203

Control RoomsSecurity(Public) Safety

Nenova IT begeleidt en adviseert organisaties bij de keuze en doorontwikkeling van haar
meldkamer(applicaties), zoals PSIM-, SMS- en PSAP-systemen. Wij ons focussen daarbij op de safety- en
securityprocessen in een organisatie. Nenova IT optimaliseert de meldkamer(processen), helpt de stap te
zetten naar een datagedreven meldkamer en  een informatiegestuurde werkwijze en is verantwoordelijk
voor het functioneel beheer van deze applicaties. Eén van onze innovaties is het meldkamer
volwassenheidsmodel, waarmee onafhankelijk het niveau van een meldkamer bepaald wordt. Tegelijk
biedt Nenova IT een ontwikkelperspectief om de meldkamer te laten doorgroeien naar een hoger
volwassenheidsniveau.



Nenova gelooft in co-creatie, in innoveren mét u als klant en onze partners.

Wij noemen dit een ‘ecosysteem’. Een systeem waarin co-creatie,

samenwerking, informatiedeling en innovatie centraal staan. Het ecosysteem

bestaat o.a. uit adviseurs, integrators, installateurs en leveranciers van hard-

en software in het meldkamerdomein. Bij Nenova IT zijn we continu opzoek

naar innovatieve oplossingen om Nederland een stukje veiliger te maken. 

Nenova IT, een anagram voor Innovate

Onze dienstverlening :

Onafhankelijk Advies 
Meldkamerapplicaties

Optimalisatie 
Meldkamerapplicaties

Functioneel Beheer 
Meldkamerapplicaties

Heeft u interesse?
Telefoon: 026 203 1203
Email : info@nenova.nl

Meldkamer
Volwassenheidsmodel

Door onze flexibele partnerschappen en

onafhankelijk karakter kunnen wij snel

anticiperen op uw vraagstuk en de meest

geschikte oplossing aandragen. Wij

ontzorgen u in de hele keten van melding  tot

opvolging.

Altijd de beste oplossing
voor uw vraag !

Datagedreven 
Meldkamers

Wij  zijn: LIEF
Bij alles wat we doen stellen we

onze kernwaarden centraal. Dit zijn:

Lef, Innovatie, Ervaring en Fun.


