Aperio® zorgt voor
kosteffectieve draadloze
beveiliging bij het Gentse
Ziekenhuis

ASSA ABLOY en Nedap beschermen
patiënten en hun privée gegevens in
het Gentse Ziekenhuis Maria Middelares

“ Onze partner The Belgian kwam terecht bij
ASSA ABLOY, niet enkel voor de gedetailleerde
specificatie maar ook voor de perfecte opvolging
van dit project. Wat ook zeer belangrijk was bij
dit project was de naadloze integratie en samenwerking tussen Nedap en ASSA ABLOY. Wij zijn
zeer verheugd dat we dit prachtige project kunnen
toevoegen aan onze referenties.”
Piet Van den Bossche,
Junior Manager Business Unit Access Control bij ASSA ABLOY nv

Instelling

Instelling: Maria Middelares Ziekenhuis
(www.mariamiddelares.be)
Segment: gezondheidszorg
Locatie: Gent, Oost-Vlaandere, België
Aperio® Partner: Nedap

ASSA ABLOY merken: ASSA ABLOY, Securitron,
Litto & effeff
Aperio® garniture geïnstalleerd: ongeveer 700
deuren beveiligd met Aperio® Offline sloten
RFID technologie: MIFARE

Uitdaging

Het Maria Middelares ziekenhuis is momenteel
verspreid over twee verouderde sites in Gent
en Gentbrugge. Een groot infrastructuurproject
zal deze vervangen door een nieuw complex in
Gent. EGM Architecten ontwerpte het project in
samenwerking met zijn Belgische partner LLOX.
Het nieuwe ziekenhuis had een moderne en
kosteneffectief beveiligingssysteem nodig om de
veiligheid van medewerkers, patiënten en bezoekers te verzekeren en om gevoelige informatie te
vrijwaren.

Ouderwetse oplossingen zoals mechanische
sleutels waren niet geschikt: medewerkers
vereisen een gebruiksvriendelijkere oplossing
en faciliteitsmanagers moeten de veiligheid
bewaken in real-time.
∙∙ Het Maria Middelares Ziekenhuis is een
essentieel onderdeel van de gezondheidsinfra
structuur in de tweede grootste stad van België
∙∙ De site moet beveiligd zijn 24/7, 365 dagen per
jaar

Oplossing

Het eerste gebouw van het nieuwe ziekenhuis werd voltooid en geopend in April 2014.
Ongeveer 700 deuren in het nieuwe gebouw zijn
uitgerust met Aperio® Offline sloten als onderdeel van het Nedap toegangscontrolesysteem.
Offline Aperio® integratie ondersteund zowel de
Aperio® gegevens op kaart alsook de standaard
Offline toegangsapplicatie (SOAA), een open
standaard ontwikkeld door ASSA ABLOY en
andere marktleiders.
De Aperio® draadloze sloten beschermen niet
alleen patiënten en gevoelige informatie maar
ook medicatie en ander waardevol ziekenhuis
apparatuur.

De software is 100 procent draadloos waardoor
het esthetische van het gebouw blijft behouden
en er geen wirwar van draden is op de werkvloer.
Aperio® draadloze sloten werken op batterijen
en gebruiken hierdoor minder energie dan bedrade magnetische veiligheidssloten. Er zijn ook
brandtesten uitgevoerd op de Aperio® garnituren, verstrekt door ASSA ABLOY.
Het personeel van het Maria Middelares ziekenhuis maakt gebruik van een gebruiksvriendelijk
smart card systeem voor het openen van deuren
en andere beveiligde ruimte, met MIFARE RFID
technologie.
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