
Besecure

Platform om kritische data veilig beschikbaar te 
stellen op het terrein 
De politie is volop aan het digitaliseren. Een broodnodig proces, dat ook voor 
heel wat uitdagingen op het terrein zorgt.

Behoefte
Politiezones moeten ten allen tijde kritische data op een veilige en eenvoudige manier ter 
beschikking kunnen stellen aan de mobiele eenheden op het terrein. Alle applicaties en 
documenten moeten bijvoorbeeld vanuit gelijk welke politiewagen of mobiel device te 
raadplegen zijn. 
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Oplossing
In samenwerking met Awingu heeft Securitas daarom het platform BeSecure uitgebouwd, 
een web based remote desktop solution. Concreet krijgen politiemensen op het terrein via 
een beveiligde internetverbinding toegang tot het ISLP-systeem (Integrated System for the 
Local Police). 

BeSecure stelt de politie in staat om de 
ISLP werkstations voor zowel politionele als 
administratieve toepassing op het terrein te 
gebruiken door deze te laten connecteren 
via een gewone, standaard internet 
connectie. Op die manier kunnen ze 
onmiddellijk hun vaststellingen en verhoren 

invoeren op een laptop. Bovendien kunnen 
ze de politiedatabanken rechtstreeks 
raadplegen, om bijvoorbeeld de identiteit 
van een persoon te controleren of een
nummerplaat van een verdacht voertuig op 
te zoeken.



Securitas NV – Sint-Lendriksborre 3 – 1120 Brussel 
Vergunning als bewakingsonderneming: 16.1055.04
Vergunning als onderneming voor alarmsystemen: 20.1865.10 
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Meer informatie?

Wenst u meer informatie of inspiratie over hoe u de digtalisatie van uw politiezone kan aanpakken?
Contacteer ons via vito.raamcontract@securitas.be of ga naar www.securitas.be 

?

Voordelen 
Dankzij het VITO-raamcontract hoeft de lokale politie geen lastenboek op te stellen – een 
tijdrovende procedure – en krijgt ze makkelijk toegang tot alle nodige componenten voor de 
uitbouw van het BeSecure-platform. Bovendien is het VITO-raamcontract meerdere jaren 
geldig.

Toegevoegde waarde
•  Integriteit – waakzaamheid – hulpvaardigheid
•  Financieel sterke partner & gevestigde waarde
•  Mondiale speler met sterke lokale verankering
•  Integrated total solution (ICT) security provider
•  Doorgedreven kennis van de Belgische politiemarkt 
•  “No hassle and peace of mind”
•  Korte ICT-cycli
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Resultaat
Benny Jacobs, Program Manager Federale Politie: “Momenteel zijn 35 politiezones in 
productie om dit platform te gebruiken. We zijn heel tevreden met de resultaten. Op termijn 
zullen zowel de federale politie als de zeevaart-, spoorweg- en luchtvaartpolitie deze applicatie 
gebruiken.” Om het mogelijk te maken om van waar dan ook toegang te kunnen hebben tot 
het internet dienen politiezones nu enkel in het bezit te zijn van mobiele toestellen met een 
internet connectie (WIFI/3G/4G/ …). De rest wordt door securitas verzorgd, op een veilige 
manier.
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