
Data als belangrijkste asset

Data staat aan de basis van vrijwel alles wat een organisatie doet. Alles is of wordt data. 
In enorme hoeveelheden. De vraag is of uw organisatie wel voorbereid is op al die data. Bent u 
wel data-ready? Waar laten uw organisatie en medewerkers al die data? En nog belangrijker: hoe 
kan u van uw data uw belangrijkste asset maken?

Met digitale transformatie kunnen organisaties en gemeenschappen overal ter wereld hun kosten 
verlagen, de administratie effi  ciënter maken en de dienstverlening aan de burgers verbeteren. Samen 
met ecosysteempartners (oa. Cisco, Commvault en Netapp) helpt Securitas ICT overheidsorganisaties 
hun processen te transformeren, een veilige toekomstgerichte architectuur te implementeren en 
visionaire oplossingen te leveren.

BE DATA READY
PROGRAMMA

De fundering van digitale transformatie
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Een fundering voor de toekomst

De toepassing waar u als overheid in een radicale digitale wereld vandaag mee geconfronteerd 
wordt, zijn enorm.

Securitas helpt organisaties om te gaan met alle uitdagingen die data in organisaties met zich 
meebrengen. Het Securitas Be Data Ready programma start daarbij top-down maar kijkt tegelijk 
bottom up. 

1. Audit & Assesment

In samenspraak met onze klanten worden alle uitdagingen, waar u als organisatie nu en in de nabije toekomst 
voor staat, in kaart gebracht. Hierbij bekijken we niet alleen de inside-out werking, maar gaan we ook de nieuwe 
dynamieken (outside-in) zoals mobility, security, cloudapplicaties, data beheer en gebruik…, dewelke een impact 
hebben op uw organisatie, onder de loep nemen. 

2. Design

Via een Data Fabric-strategie, datamanagementexpertise, en oplossingen worden organisaties geholpen om de 
waarde van hun data in de cloud optimaal te benutten. We tekenen de nieuwe informatiestromen uit en vertalen 
dit in een veilige infrastructuur (on premise en in the cloud) met het juiste data management framework errond.

3. Implement

We helpen uw organisatie te transformeren, een veilige architectuur te implementeren en visionaire oplossingen 
op te leveren met de juiste software, systemen en services waarmee organisaties data kunnen beheren en opslaan 
(data management, backup & recovery, cloud, migratie, compliance, data protectie). 

4. Maintain & Optimize 

Met Managed Services krijgt uw IT-organisatie de ruimte om te focussen op haar kerntaken, op het ondersteunen 
en enablen van de business. Ondertussen blijft alle IT volledig up-to-date en kan er, indien nodig, snel geschakeld 
worden. Bovendien is deze dienst schaalbaar: u kunt makkelijk uitbreiden of inkrimpen naargelang de noden van 
uw organisatie.
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Wenst u meer informatie over hoe u de veiligheid van uw organisatie kunt aanpakken? 
Contacteer ons via ict.presales@securitas.be of ga naar: www.vito-securitas.be

Video as a Service
Heeft u video en camera bewaking op kritische 

locaties? Wat doet u met data uit ANPR?

Mobiliteit
Creëert u betere mobilitiet door geolocation 

services en data? Creëert u automatische 
processen en acties op basis van data?

Monitor Veiligheid
Dragen mensen hun veiligheidshelmen?

Dragen mensen veiligheidsjassen?

 

Indringersdetectie
Betreedt een persoon een verboden zone?
Komt een auto binnen in een verboden straat?
 

Parkeermonitor
Parkeren auto’s langer dan toegestaan in een kiss 
& ride-zone?
Staan auto’s op plekken waar het verboden is?

Gevaar detecteren
Ziet u rook op de camerastream?
Detecteert u een pistool op de camera?
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