
Voor een optimale perimeter protection 
heeft Lineage Logistics gekozen voor  
een totaal oplossing van Heras. Een 
hoogwaardig integraal toegangscontrole- 
systeem bestaande uit nauwkeurig op 
elkaar afgestemde producten en diensten. 
Het systeem is volledig geïntegreerd met 
het eigen warehousemanagementsysteem 
van Lineage Logistics. Dit versoepeld  
het logistieke proces en waarborgt de 
veiligheid/bescherming van mensen en 
goederen.

Passende oplossing
Nils Behr, accountmanager bij Heras:  
“Alle handelingen die men verricht om  
een terrein of gebouw te betreden zijn 
onderdeel van een toegangscontrole- 
systeem. Dit wordt ook wel het ‘pasjes- 
systeem’ genoemd. Met dit systeem 
bepaal je wie het terrein mag betreden, 
waar en wanneer er toegang wordt 
verschaft en hoe vaak je ergens in of uit 
mag. Zo houd je niet alleen onbevoegden 
buiten, maar is er ook toezicht waar men 
zich bevindt in of rondom het gebouw.”

Logistiek dienstverlener Lineage Logistics, voorheen Partner Logistics, 
 heeft zes grootschalige diepvriesmagazijnen in Europa en verzorgt het 
volledige logistieke proces voor haar klanten. Veiligheid en borging zijn 
de  belangrijkste voorwaarden bij goederenopslag. Naast dat de goederen 
beschermd worden tegen diefstal en vandalisme, is het ook van belang  
dat het personeel en klanten veilig zijn.

Calamiteitenregistratie 
Optimale bescherming bij Lineage 
Logistics volstaat niet met enkel een 
slagboom of pascontrole. Pasjes  
kunnen kwijtraken, doorgegeven worden  
of beschadigen. Het grote voordeel van  
het integrale toegangscontrolesysteem  
is dat het gekoppeld kan worden aan de 
bestaande gebouwautomatisering, zoals 
camera- of inbraaksignaleringssystemen. 

Een integraal systeem is niet alleen voor 
het verschaffen van toegang of toezicht, 
vertelt Nils. “Tegenwoordig wordt 
toegangscontrole ook gebruikt voor 
calamiteitenregistratie. Zo kan men bij een 
ramp met één druk op de knop weten wie 
zich waar op het terrein bevindt. Het gaat 
nu over personen, maar dit kan net zo 
goed voor voertuigen en materiaal gelden. 
Het is dus van belang dat men weet wat ze 
willen bereiken met een toegangscontrole- 
systeem.”

Optimaal beveiligd  
met integraal  
toegangscontrolesysteem 
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Verzegeling
Bij Lineage Logistics is een toegangs- 
controlesysteem geplaatst met  
Touch screen, kentekenherkenning, 
LED-schermen, slagbomen en  
camerabeveiliging. Een geïntegreerde 
oplossing waarin verschillende disciplines 
worden gestuurd en beschermd.  

Nils: “Dit geldt ook tijdens het transport. 
Door het systeem weten we naast een 
volledige track&trace van de aankomst-  
en vertrekmomenten ook meteen of  
de vrachtwagencombinatie is verzegeld  
bij vertrek middels beeldcontrole.  
Als de vrachtwagen aankomt op de 
eindbestemming en het zegel is  

verbroken, dan is het direct duidelijk dat  
de ‘lading voeding’ gesaboteerd is tijdens 
het transport.”

In de praktijk
Om een beter beeld te geven hoe het 
systeem werkt in de praktijk, is er een 
video gerealiseerd. Link naar video.  
Nils: “Voor iedereen in de transport en 
logistiek sector kan het integrale toegangs-
controlesysteem een goede aanvulling 
zijn.” Het logistieke proces wordt zo beter 
beheersbaar en veiliger.

Lees meer: heras.nl/referenties
Kom in contact: heras.nl/contact

“Naast het beschermen van goederen 
tegen diefstal en vandalisme, is het 
ook van belang dat het personeel en 
klanten veilig zijn”
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http://www.heras.nl/contact
http://www.heras.nl/referenties
https://youtu.be/g6CBBuLHnJ4


Bescherming van de perimeter

Schuifpoorten
Meer informatie

Slagbomen
Meer informatie
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Experts in perimeter protection
Samen ontwerpen, fabriceren, installeren en onderhouden wij oplossingen passend  
bij iedere sector en situatie. Onze perimeter protection oplossingen bestaan uit een
combinatie van onze producten en diensten. Deze oplossingen bevatten onze hekwerken, 
toegang & controle en detectieproducten samen met projectmanagement, systeem- 
integratie, installatie, inbedrijfstellings- en onderhoudsdiensten. Ons doel is om erkend  
te worden als premium perimeter protection merk in Europa, door middel van onze  
betrouwbaarheid, betrokkenheid en deskundigheid.

https://www.heras.nl/producten/schuifpoort/
https://www.heras.nl/producten/slagboom/

