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MOBILITEIT EN CRIMINALITEIT
We worden er dagelijks mee geconfronteerd: een
toenemende mobiliteit in onze samenleving. En in het
verlengde hiervan stijgt ook de criminaliteit.
De behoefte aan het beveiligen van mobiele objecten neemt
hierdoor ook toe. Mobiele objecten als auto’s, vrachtwagens,
werkmaterieel, boten en containers vertegenwoordigen een
aanzienlijke waarde. Het beschermen hiervan vraagt om
adequate maatregelen.

Volgsystemen zijn bij uitstek geschikt om mobiele
objecten op een effectieve manier te beschermen.
Positie en technische status van mobiele objecten
worden inzichtelijk gemaakt, permanent of op
incidentbasis.
De techniek in volgsystemen (GPS en GSM) is
betrouwbaar en kosteneffectief.

AVL: TOONAANGEVEND IN
TECHNIEK EN DIENSTEN
AVL is al sinds het ontstaan van de mobiele beveiligingsmarkt
actief als leverancier van volgsystemen en Service Provider
voor mobiele beveiligingsdiensten. Als marktleider kennen wij
maar één eindproduct: het beveiligen van uw bezit!
De volgsystemen van AVL zijn het resultaat van een
permanente ontwikkeling en daardoor zeer geavanceerd.
Een uiterst laag stroomverbruik gekoppeld aan ﬂexibele
functionaliteit maakt dat de volgsystemen breed
toepasbaar zijn. De AVL volgsystemen en accessoires voldoen
aan de hoogste eisen van autofabrikanten en stijgen uit
boven de huidige technische regelgeving. Voor de volgsystemen van AVL is een breed pakket aan accessoires beschikbaar,
van automatische bestuurdersidentiﬁcatie tot aan
videobewaking. Afgestemd op uw behoefte.
Onze volgsystemen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij erkende
dealers, welke ook de installatie verzorgen. Mede dankzij dit
uiterst professionele dealer- en installatienetwerk krijgt u een
vervangingsgarantie van maar liefst 3 jaar!

De diensten van AVL zijn volledig afgestemd op het
dekken van beveiligingsrisico’s en sluiten daarnaast perfect
aan op de behoefte en wensen van de markt. Flexibiliteit,
kwaliteit en transparantie zijn bij AVL sleutelbegrippen. Zodat
u als klant weet waar u aan toe bent.
Onze Service Desk staat gratis ter beschikking van onze
klanten en dealers, zodat u altijd een aanspreekpunt heeft als
daar behoefte of noodzaak toe is.
De volgsystemen en diensten van AVL worden al vele jaren
wereldwijd toegepast in allerlei applicaties. En met succes!
Variërend van eenvoudige beveiliging tegen diefstal tot
complexe risicobeheersing en geïntegreerde logistieke
toepassingen.
Beveiliging grijpt hoe dan ook altijd in op uw persoonlijke
levenssfeer. Om die reden besteden wij alle aandacht aan het
beheer van uw gegevens en het waarborgen van uw privacy.
Zo hebben al onze medewerkers een betrouwbaarheidsonderzoek ondergaan en zijn werkomgeving en klantgegevens
streng beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. AVL voldoet
aan de Wet Persoonsregistratie
en staat ook aangemeld bij het
College Bescherming Persoonsgegevens. En vanzelfsprekend
geven wij u doorlopend en
ongevraagd inzage in de
gegevens die wij van u hebben
geregistreerd.

UW ABONNEMENT:
FLEXIBEL EN TRANSPARANT
De meldkamerdiensten van AVL worden aangeboden in
de vorm van een abonnement: Premium Europe. Een all-in
dienstverlening, afgestemd op het afdekken van risico’s in
geheel Europa, waarbij de klant kan kiezen uit een looptijd
van één tot vijf jaar.

De kosten zijn inzichtelijk: één bedrag voor de gehele looptijd,
waarbij de klant nooit geconfronteerd wordt met additionele
kosten. En als het abonnement tussentijds beëindigd moet
worden (bijvoorbeeld bij verkoop van het object) dan kan dat,
ongeacht de reden. Flexibel en transparant!
Kijk voor diensten en tarieven op de AVL website:

www.avl.tm
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KWALITEIT VERZEKERD!
Volgsystemen dienen minimaal te voldoen aan de eisen van de
Stichting Certiﬁcering Motorrijtuigbeveiliging (SCM). Deze eisen
zijn van toepassing op personenauto’s, vrachtwagens en
werkmaterieel. Begin 2006 zijn er ook regels voor vaartuigen van
toepassing. Een volledig overzicht van deze regels en
voorschriften is te vinden op de website van SCM: www.scm.nl

Klasse 5 volgsystemen voorzien daarnaast in de
automatische doormelding van inbraakalarm.
Dit kan een duidelijke indicatie zijn voor een diefstalpoging.
Automatische bewaking van de stroomvoorziening en
automatische testmeldingen horen bij de
standaardfuncties.

De meest gebruikte toepassingen voor
personenauto’s zijn:
Klasse 4: bestaande uit een
SCM-goedgekeurde startonderbreker
(klasse1) plus een stand-alone SCMgoedgekeurd volgsysteem.
Klasse 5: bestaande uit een
SCM-goedgekeurd alarmsysteem
(klasse 3) gekoppeld aan een SCMgoedgekeurd volgsysteem.
Bij klasse 4 kan het volgsysteem o.a. geactiveerd worden
door een verschuiving van de parkeerpositie of het gebruik
van het object zonder de juiste gebruikersautorisatie (optioneel).
Een automatische alarmmelding naar de alarmcentrale
is het gevolg.

Zowel bij klasse 4 als klasse 5 dienen de volgsystemen te zijn
aangesloten op een ofﬁcieel toegelaten Particuliere Alarmcentrale. Naast het volgsysteem dient ook de installatie te
voldoen aan de door SCM gestelde eisen.
Volgsystemen en accessoires van AVL voldoen ruimschoots
aan de door SCM gestelde eisen. De installatie geschiedt
uitsluitend door SCM-gecertiﬁceerde inbouwbedrijven,
waardoor betrouwbaarheid en effectiviteit gewaarborgd zijn.

DE MELDKAMER: SECURITY BY SATELLITE
De meldkamer van AVL is een ofﬁcieel toegelaten Particuliere
Alarmcentrale (PAC 8) en is 24 uur per dag in bedrijf. Speciale
ontvangst- en verwerkingsapparatuur gekoppeld aan zeer gedetailleerd kaartmateriaal op straatniveau, maakt plaatsbepaling van
uw bezit mogelijk met een nauwkeurigheid van 5 – 20 meter.
Alarm- en diefstalmeldingen worden door de meldkamer
afgehandeld volgens een vaststaand protocol. Deze protocollen
voldoen uiteraard aan de eisen van politie en
(voor SCM-toepassingen) aan de eisen van SCM.

De werkzaamheden van de meldkamer beperken zich niet
alleen tot Nederland. Ook voor de andere landen in Europa
(en deels zelfs buiten Europa) is in een effectieve alarmopvolging voorzien. De alarmopvolging voorziet in het opsporen
van objecten, het veiligstellen daarvan, het doen van aangifte
namens de eigenaar en, in samenwerking met de verzekeringsmaatschappij, het repatriëren van het object naar Nederland.
Door de combinatie van betrouwbare apparatuur, gecontroleerde installatie en adequate alarmopvolging, staan de
meldingen van de meldkamer als zeer betrouwbaar te boek.
Een betrouwbaarheid waar de klant recht op heeft!
Uit onderzoeken is gebleken dat de meldkamer van AVL zeer
hoog scoort als het gaat om snelheid en effectiviteit van
alarmopvolging.

INTERNET MONITORING
Naast het monitoren van mobiele objecten door de
meldkamer, kan dit ook middels internet. Gewoon vanuit huis
of de eigen werkomgeving. AVL heeft hiervoor een
geavanceerde applicatie beschikbaar: AVL Online.
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Meldkamergebruikers krijgen gratis de beschikking over deze
internetdienst. Daarnaast kunnen professionele gebruikers
internet gebruiken om inzicht te krijgen in het doen en laten
van hun vloot. Dit brengt naast beveiliging ook een scala aan
logistieke mogelijkheden binnen bereik. AVL Online is een
prepaid systeem , waarbij kosten en gebruik perfect op elkaar
zijn afgestemd.
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BUSINESS PARTNER KPN MOBILE
AVL maakt voor de draadloze transmissie van gegevens
tussen object en meldkamer (data) of internet (SMS) gebruik
van GSM. Dit verloopt via het netwerk van KPN Mobile, het
beste GSM-netwerk in Nederland met de meest uitgebreide
dekking in het buitenland.

Een speciaal machine-to-machine (M2M) abonnement is
volledig afgestemd op gebruikers van AVL-volgsystemen.
Doordat het systeem uitsluitend in test- en alarmsituaties
gebruik maakt van GSM, blijven de kosten beperkt.
Dit M2M-abonnement is volledig geïntegreerd in het
AVL meldkamerabonnement.

VeBON
De Vereniging van Beveiligingsondernemingen (VeBON) is
de brancheorganisatie voor de beveiligingsindustrie. De leden
spannen zich in voor het behalen van een optimale kwaliteit
in producten en diensten binnen een duidelijk kader van
regel- en wetgeving. Vanzelfsprekend heeft de VeBON zitting
in de relevante overlegorganen en instanties en heeft
hierdoor een belangrijke stem in het totstandkomen van
normen en regelgeving.

AVL is lid van het eerste uur van de sectie Mobiele
Beveiliging van de VeBON. AVL hanteert o.a. de
klachtenregeling van de VeBON. Meer informatie?
Surf naar www.vebon.org

SCM
De producten en diensten van AVL zijn goedkeurd door
de Stiching Certiﬁcering Motorrijtuigbeveiliging (SCM) en
voldoen derhalve aan de eisen die door verzekeringsmaatschappijen worden gesteld. Meer informatie is verkrijgbaar
op de website van SCM. Surf naar www.scm.nl
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