Unit-T maakt de wereld veiliger, iedere dag en overal
Van inbraakalarmen tot slimme sloten, de gecertificeerde Unit-T techniekers
installeren en onderhouden een brede waaier van security -producten en leveren
diensten aan de grote spelers in de security sector.
De business-unit security van Unit-T is meer dan ooit uitgegroeid tot een unieke one-stop-shop voor
Benelux beveiligingswerk. Tijd om nader kennis te maken met deze sterke pijler binnen de Unit-T
organisatie.
Onder de erkenningsnummer van Erkenningsnummer 20 1657 02 van het ministerie van
Binnenlandse Zaken werken dagelijks meer dan 120 techniekers voor een groot aantal klanten
waaronder de 5 grootste spelers actief in de beveiligingswereld. Dit steeds in een B2B2B of B2B2C
stramien.
Al deze techniekers beschikken over de wettelijk vereiste opleidingen en certificering (Wet Tobback)
alsook een full VCA, BA4-BA5 en een attestering hoogtewerker. Deze techniekers installeren een
waaier aan beveiligingsproducten zoals: inbraakalarmen (bekabeld of draadloos), branddetectie
(conventioneel en geadresseerd), video – CCTV, toegangscontrole, slimme sloten,
tijdsregistratiesystemen, ea. Vanzelfsprekend aangevuld met bekabelingswerken en noodzakelijk
elektriciteitswerken. Het gaat niet enkel om installatiewerken, maar eveneens ook onderhoud. De
afgelopen jaren werd een uitermate grote know-how opgebouwd met een uitzonderlijk
merkenportfolio zoals: Risoc, Honeywell Galaxy, NetworX, Jablotron, Satel, Climax, Vanderbilt,
Ksenia, ATS Master/Advanced, Bosch, Honeywell, Siemens, Aritech, IE Eletronics, Detnov, Hikvision,
Dahua, Bosch, Viotek, Axis, Salto, Paxton, CDVI, ISEO, EVVA,…

Anneke Verstockt (Business Unit-T manager Security): “Unit-T beschikt vandaag
over een uniek aanbod voor deze gespecialiseerde en veeleisende markt. Zowel
via body shopping - voor de aanvulling of vervanging van eigen securitytechniekers - op als ticket of projectbasis, voor iedere organisatie heeft Unit-T
een gamma aan pasklare oplossingen.”
Achter deze techniekers gaat een geoliede organisatie schuil met onder andere een support- en
dispatchteam dat 24/7 klaarstaat om eindklanten in het Nederlands, Frans of Engels zekerheid te
bieden. Het eigen IT-platform Smartfix zorgt voor een vlekkeloze planning en verwerking van de
opdrachten.
Deze service worden uitgerold op maat van de klant en kunnen verschillende vormen aannemen. Zo
kan er via ‘Body shopping’ gewerkt worden. Hierbij stelt Unit-T gecertificeerde security techniekers
(al dan niet voorzien van een wagen, materiaal, ea) ter beschikking van de klant. Dit kan voor een
bepaalde periode zijn (bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een groot project of bij afwezigheid van
eigen techniekers), maar vaak kent dit ook een permanenter karakter. Naast Body shopping kan er
ook gekozen worden voor een samenwerking ‘ticket based’ of ‘project based’. Kortom een passende
oplossing voor iedere situatie.
___________________________________________
Op zoek naar een installatie en/of service oplossing? Neem contact op met Anneke Verstockt
(anneke.verstockt@unit-t.eu)

Unit-T makes the world safer, every day, everywhere
From burglar alarms to smart locks, the certified Unit -T technicians install and
maintain a wide range of security products and provide services to the major players
in the security sector.
The Unit-T security business unit has grown more than ever into a unique one-stop-shop for Benelux
security work. Time to get to know this strong pillar within the Unit-T organisation better.
Under the Ministry of the Internal affairs accreditation number 20 1657 02, more than 120
technicians work every day for a large number of clients including the 5 biggest players active in the
security world. This always in a B2B2B or B2B2C structure.
All these technicians have the legally required training and certification (Law Tobback) as well as a
full VCA, BA4-BA5 and an attestation heightworker. These technicians install a range of security
products such as: burglar alarms (wired or wireless), fire detection (conventional and addressed),
video - CCTV, access control, smart locks, time registration systems, etc. Obviously supplemented
with cabling work and necessary electrical work. It is not only about installation work, but also
maintenance. In recent years, we have built up extensive know-how with an exceptional portfolio of
brands such as: Risoc, Honeywell Galaxy, NetworX, Jablotron, Satel, Climax, Vanderbilt, Ksenia, ATS
Master/Advanced, Bosch, Honeywell, Siemens, Aritech, IE Eletronics, Detnov, Hikvision, Dahua,
Bosch, Viotek, Axis, Salto, Paxton, CDVI, ISEO, EVVA, etc.

Anneke Verstockt (Business Unit-T manager Security): "Unit-T today has a unique
offer for this specialised and demanding market. Both through body shopping - to
supplement or replace our own security technicians - and on a ticket or project
basis, Unit-T has a range of ready-made solutions for every organisation."

Behind these technicians is a well-oiled organization, including a support and dispatch team that is
ready 24/7 to offer end customers services in Dutch, French or English. The in-house IT platform
Smartfix ensures flawless planning and processing of the orders.
This service is rolled out tailored to the customer and can take various forms. For example, it is
possible to work via 'body shopping'. Unit-T makes certified security technicians available to the
client (with or without a car, equipment,…). This may be for a specific period (for example, when
carrying out a large project or in the absence of our own technicians), but it is often more
permanent. Besides body shopping, clients can also choose for a cooperation 'ticket based' or
'project based'. In short, a suitable solution for every situation.
___________________________________________
Looking for an installation and/or service solution? Please contact Anneke Verstockt
(anneke.verstockt@unit-t.eu).

