Over ons
ENGIE Fabricom Security & Audiovisual is specialist in audiovisuele
totaalprojecten, hoogtechnologische gebouwenbeveiliging, technische bewaking
van industriële installaties, geïntegreerde brandpreventie-, antidiefstal-,
camerabewakings- en toegangscontrolesystemen.
ENGIE Fabricom ontwerpt, ontwikkelt en integreert de beste oplossingen en
zorgt voor hun onderhoud. Meer dan 180 medewerkers staan in voor de
volledige uitwerking van beveiligingsprojecten, van concept tot en met nazorg.
ENGIE Fabricom is een onderdeel van de BU Benelux binnen de ENGIE Groep.
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ICAROS+

Boulevard Simón Bolívarlaan 34
1000 Brussels – BELGIUM

engie-fabricom.com

Een toekomstgericht beheersysteem
voor gebouwen

Open systeem
Er bestaan heel wat oplossingen die elk afzonderlijk
instaan voor de beveiliging en het beheer van
diverse aspecten van een gebouw. Het zoeken naar
een oplossing die bij u past is belangrijk, maar het is
minstens zo cruciaal om al uw producten te integreren
in één platform. ICAROS+ biedt hier een antwoord

Eén beheersysteem
voor al uw technische
voorzieningen

Niet alleen uw beveiligingssystemen, zoals
brand- en inbraakdetectie, toegangscontrole,
technische alarmen, CCTV en videocontentanalyse

beheer van al uw gebouwen beveiligingstechnieken
Open systeem waarin

technologieën geïntegreerd kunnen worden. Zo kunt u

alle technologieën

alle voorzieningen efficiënt en snel vanuit één centrale

geïntegreerd kunnen

plaats beheren, nu en in de toekomst.

worden

Eén omgeving voor uw operator
applicatie zodat uw operator snel en efficiënt kan

alle technische voorzieningen in uw gebouw.

Eén omgeving voor het

op. Het is een open systeem waarin alle mogelijke

Met ICAROS+ komen alle alarmmeldingen toe in één

Met ICAROS+ van ENGIE Fabricom beheert u

Voornaamste
voordelen

Uitgebreide en
geautomatiseerde
ondersteuning voor
incidentafhandeling

reageren. Omdat één omgeving volstaat, kan u het

Automatische

aantal operatoren en de bijhorende kosten beperken.

incidentrapportering

Efficiënte alarmafhandeling
Met ICAROS+ kunt u operationele workflows instellen
voor het afhandelen van specifieke alarmen. Wanneer

Referenties

een alarm binnenkomt, wordt de operator stap voor

(VCA), maar ook HVAC, parkingbeheer, omroep-

stap begeleid, van het informeren van aanwezigen,

luchthavens

systemen en andere gebouwaspecten. Ons team

het sluiten of openen van deuren, tot het verwittigen

Zaventem, Luik en Charleroi

van hardware- en softwarespecialisten kan elke
oplossing, van om het even welke leverancier,
nu en in de toekomst in ICAROS+ integreren.

van externe hulpdiensten.

Automatische rapportering

gerechtsgebouwen
Antwerpen, Gent, Brussel,
Dendermonde, Brugge

De automatische rapportering van incidenten maakt

havens

duidelijk waar u bestaande workflows kunt optimaliseren.

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel

Zo houdt u uw beheers- en veiligheidsprocedures

en Gent

permanent up-to-date.

ICAROS+ integreert onder meer

energie

Toegangscontrole

Perimeterbewaking

Technische alarmen

Video content analyse (VCA)

Camerabewaking

HVAC

Tijdsregistratie

Nummerplaatherkenning (ANPR)

Inbraakdetectie

Parkingbeheer

Biometrische systemen

PLC’s en soft-PLC

Branddetectie
Mobiele beveiligingssystemen

Beheer en onderhoud
Onze operatoren staan in voor de diverse beheerstaken,
waaronder bijvoorbeeld badges en toegangsbeheer.

ENGIE Electrabel – Elia – Eandis
nucleaire centra
SCK Mol, BelgoProcess

Daarnaast beschikken we over een team van een 70-tal

andere

medewerkers die instaan voor preventieve en curatieve

Defensie en NAVO

onderhoudstaken. Het gaat zowel om techniekers,

Europees Parlement

Omroepsystemen

supporttechnici als ingenieurs die een antwoord op

Europese Raad

Sleutelkluizen

maat bieden in functie van de specifieke behoeften.

Europese Commissie
Gevangenissen & Federale Politie

