Welkom bij Connexcenter
Waarom Connexcenter ?

C

onnexcenter is al meer dan 10 jaar actief in de
wereld van alarmcentrales en is onlangs
verhuisd naar een nieuwe, hoogtechnologische site
die conform is met de meest recente
veiligheidsnormen binnen onze sector. Bij ons staat
de klant steeds centraal en wij bieden ‘kwaliteit
tegen een eerlijke prijs’.

Onze operatoren worden getraind om alle klanten
op een vriendelijke en correcte manier te
behandelen. Ze hebben alle begrip voor het feit dat
wanneer alarmen worden gesignaleerd dit bij u
voor de nodige stress kan zorgen. Ze zetten steeds
alles in het werk om u zo snel mogelijk verder te
helpen.

Ons doel bestaat erin om op een gepaste manier,
diensten van hoogwaardige kwaliteit te leveren
met behulp van de nieuwste technologieën. Aan de
hand van ons nog steeds groeiend klantenbestand
stellen we vast dat het leveren van die kwalitatieve
prestaties voor velen onmisbaar is.

Connexcenter beschikt over oplossingen op maat
van de klant. Door deze individuele opsplitsing per
“type” (Retail, KMO, particulier,..) klant kunnen we
heel wat doelgerichter aanbieden.

In ons kwaliteitshandboek ISO 9001:2008 staat
immers geschreven dat wij streven naar
‘Not the biggest but the best’.

Meer info vindt u op www.connexcenter.be.
Wij hopen alvast u te mogen verwelkomen bij
Connexcenter.
Met vriendelijke groeten,
Connexcenter-Team

Onze garanties voor uw veiligheid : Onze know-how en de meest innovatieve technologie.
Connexcenter beschikt over zowel ISO als INCERT certificaten en beantwoordt aan de strengste
normen inzake telebewaking.
Connexcenter bestaat uit een professioneel team dat u 24/24 en 7 dagen op 7, vriendelijk en
efficiënt te woord staat in noodtoestanden (inbraak, brand, medisch alarm,…)
Connexcenter investeert in technologieën, die u morgen van dienst kunnen zijn.
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LOGO INSTALLATEUR

Excellence in Services and Telematics

Goldmonitoring
Het Gold monitoringcontract is een high-security en de meest flexibele monitoring oplossing. Het kan
volledig op maat volgens uw noden aangepast worden.
De Gold Monitoring beschikt hiervoor over tal van opties, de procedure zijn per zone aanpasbaar voor
een zelfde en vaste prijs.
Alle evenementen worden met behulp van vooraf besproken procedures steeds op een gepaste manier
door een operator beheerd, ook indien de lijntest tussen uw alarmsysteem en de meldkamer mislukt.

Contract eigenschappen :
 Onbeperkt aantal contactpersonen
 Onbeperkt aantal zones
 Vrije keuze opties + procedures
 Meldingen steeds via operator
Meer info vindt u terug op www.connexcenter.be
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LOGO INSTALLATEUR

Excellence in Services and Telematics

Silvermonitoring
Het Silver monitoringcontract is hoofdzakelijk naar kleine handelszaken en residentiele klanten gericht.
De meest cruciale meldingen worden steeds op een gepaste manier door een operator beheerd maar
de verwerking van de technische storingen verloopt geautomatiseerd. Via een beveiligde server wordt
er een SMS, fax en/of e-mail naar de verantwoordelijke gestuurd.
Indien de lijntest tussen uw alarmsysteem en de meldkamer mislukt, wordt er een rapport naar uw
alarminstallateur doorgestuurd.

Contract eigenschappen :
 4 contactpersonen
 16 zones
 technische evenementen
worden automatisch (sms/mail)
afgehandeld
Meer info vindt u terug op www.connexcenter.be
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LOGO INSTALLATEUR

Excellence in Services and Telematics

Classicmonitoring
Het Classic monitoringcontract is gericht naar de residentiele klant.
De meest cruciale meldingen worden steeds op een gepaste manier door een operator beheerd maar de
verwerking van de technische storingen verloopt geautomatiseerd. Via een beveiligde server wordt er een SMS,
fax en/of e-mail naar de verantwoordelijke gestuurd. De opties en mogelijkheden in dit basis contract zijn
beperkt, en Paniek of Hold Up meldingen worden niet ondersteund.
Indien de lijntest tussen uw alarmsysteem en de meldkamer mislukt, wordt er een rapport naar uw
alarminstallateur doorgestuurd.

Contract eigenschappen :
 1 oproepnummer ter plaatse
 3 contactnummers
 12 zones
 technische evenementen
worden automatisch (sms/mail)
afgehandeld

Meer info vindt u terug op www.connexcenter.be
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LOGO INSTALLATEUR

Excellence in Services and Telematics

Voice+monitoring
Het Voice+ monitoringcontract is een geautomatiseerde dienstverlening waarbij alarmmeldingen door de
telematische server worden behandeld. Brand en inbraak meldingen vereisen een manuele bevestiging
door de klant. Indien het alarm niet bevestigd wordt, herstart een operator de procedure.
Een Paniek of Hold Up melding wordt steeds door de operator verwerkt.
De technische storingen worden via SMS, fax en/of mail naar een verantwoordelijke doorgestuurd.
Indien de lijntest tussen uw alarmsysteem en de meldkamer mislukt, wordt er een rapport naar uw
alarminstallateur doorgestuurd.

Contract eigenschappen :
 Telematische alarmbehandeling +
 4 contacten bij alarmmelding
 1 contact bij techniche melding
 16 zones
Meer info vindt u terug op www.connexcenter.be
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LOGO INSTALLATEUR

Excellence in Services and Telematics

Voicemonitoring
Het Voice monitoringcontract is een volledig geautomatiseerde dienstverlening waarbij elke
alarmmelding door de telematische server wordt behandeld. Paniek en Hold Up meldingen worden
in dit contract niet ondersteund .
De technische storingen worden via SMS, fax en/of mail naar een verantwoordelijke doorgestuurd.
Indien de lijntest tussen uw alarmsysteem en de meldkamer mislukt, wordt er een rapport naar uw
alarminstallateur doorgestuurd.

Contract eigenschappen :
 Telematische alarmbehandeling
 4 contactnummers bij alarmmelding
 1 contact (tech via sms/mail)
 16 zones
Meer info vindt u terug op www.connexcenter.be
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LOGO INSTALLATEUR

Excellence in Services and Telematics

SMSmonitoring
Het SMS monitoringcontract is een economische, geautomatiseerde oplossing. Bij elke melding
wordt enkel een SMS gestuurd.
Paniek en Hold Up meldingen worden in dit contract niet ondersteund.
De technische storingen worden via SMS en/of mail naar een verantwoordelijke doorgestuurd.
Indien de lijntest tussen uw alarmsysteem en de meldkamer mislukt, wordt er een rapport naar uw
alarminstallateur doorgestuurd.

Contract eigenschappen :
 3 contacten bij alarmmelding
 1 contact bij techniche melding
 Melding Lijntestfout via installateur
 16 zones
Meer info vindt u terug op www.connexcenter.be
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