LEGI | Haventerminals & Toegangstechniek

Perimeterbeveiliging
voor haventerminals
sluit deuren
Er zijn tal van beveiligingsmaatregelen mogelijk om illegale migranten uit de
havens te houden. Het gaat om een opeenvolging van controles op verschillende
niveaus, gaande van camerabewaking en toegangscontrole in de haven, bewaking
op de afzonderlijke terminals en bij inscheping, tot verschillende technieken voor
het opsporen van vluchtelingen in vrachtwagens. Criminaliteit in het transport
kost verladers en vervoerders handenvol geld. Vooral diefstal van lading met de
oplegger of de gehele truck erbij, is moeilijk te voorkomen. De kosten hiervan
worden meer en meer, direct of indirect, verhaald bij de ondernemers. De kille
cijfers bewijzen dat criminelen steeds professioneler worden. ►
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Waar kan Legi u mee helpen?

■■ Inventarisatie actuele beveiligingssituatie
■■ ISPS Hekwerken
■■ Poorten & Toegangstechniek
■■ Perimeterbeveiliging

Actuele beveiligingssituatie
Op basis van de inventarisaties en input van
management, beveiligingsexperts en andere
stakeholders wordt een compleet voorstel
gemaakt. Hierbij is rekening gehouden
met onderdelen die er zijn en hergebruikt
worden en evt. herdefinitie van de actuele
situatie. Dit plaatje ontwerpen we aan de
hand van de menukaart en de gevoerde
afstemmingsgesprekken.

Hekwerken
De eerste barrière voor indringers is vaak
de belangrijkste. Voor de meeste terminals
is de eerste barrière het hekwerk van het
buitenterrein en dit is in de huidige tijd niet

meer voldoende. Door toepassing van
perimeterbeveiliging in combinatie met al
of niet bestaand hekwerk creëert u een
zeer efficiënte beveiliging.

Poorten & Toegangstechniek
Toegangsbeheerssystemen zorgen
voor een verantwoord evenwicht tussen
selectieve gastvrijheid en maximale
beveiliging. Om een efficiënte en
gereguleerde verkeersgeleiding te krijgen
is toegangstechniek vaak een vereiste.

Waarom Legi?

■■ Hoogste kwaliteit
■■ Korte lijnen
■■ Uitvoering conform gestelde eisen
■■ Ontzorging voor het gehele traject

Beheer en onderhoud
Om de beveiligingsgraad optimaal
te houden moeten alle onderhoudsen herstelwerkzaamheden zo snel
mogelijk worden verricht, waarbij de
processen op het terrein niet gestoord
worden. Legi is de aangewezen partner
om deze werkzaamheden goed en snel
uit te voeren.●
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