
De OMS-markt  
breekt open
Kies de beste, 
kies voor ASB Security



Als u deze folder ontvangt, heeft u een verplichte aansluiting 
op het Openbaar Meldsysteem (OMS). Via deze aansluiting 
worden brandalarmen van uw brandmeldinstallatie door-
gestuurd naar de regionale brandweer.

Vrije markt voor OMS-aansluitingen
Er vindt een grote verandering plaats in de manier waarop de  
aansluitingen op het OMS worden aangeboden. Eerder verstrekten  
wij deze dienst voor een door de overheid vastgestelde condities.  
Vanaf 1 januari 2018 wordt de markt vrijgegeven. Dit betekent dat u 
kunt kiezen tussen verschillende aanbieders, met verschillende  
serviceniveaus. 

Tijd voor een uniek aanbod
Een vrije markt voor OMS-aansluitingen betekent dat wij de kans  
krijgen om u een uniek aanbod te doen. Dat is een scherp aanbod, 
want we zien u de komende jaren graag als klant. U treft onze concrete 
aanbieding voor uw OMS-aansluiting(en) in de bijgesloten brief.

Een uniek aanbod



Gaat u  
op ons  
aanbod in?
Dan kiest u voor  
‘de veiligste’.  

ASB Security is specialist in  
alarmtransmissie. Wij werken  
niet voor niets voor grote partijen 
als banken en de Nederlandse 
overheid. Zij weten dat wij altijd 
op zoek zijn naar meer veiligheid.  
Met innovatieve oplossingen en 
producten zorgen wij dat ook uw 
OMS-aansluiting voldoet aan de 
strengste veiligheidseisen.
 



De aanbiedingen voor OMS-aansluitingen en de serviceniveaus  
verschillen tussen aanbieders. Er zijn naast ASB Security nog 5 andere 
aanbieders op de Nederlandse markt: KPN, Bosch Security Projects, 
Siemens Nederland, Securitas en G4S. Wij zijn ervan overtuigd dat wij 
u de meest betrouwbare dienst bieden met de beste condities. 

ASB Security gaat verder dan alleen de aansluiting op het OMS.  
We onderscheiden ons met extra service en de hoogste kwaliteit  
en leveren een professionele dienst, waarbij we u ontzorgen en uw 
panden bewaken. Hiernaast kunt u lezen wat wij bedoelen met 
OMS-dienstverlening.

Wat maakt het verschil  
in OMS-aansluitingen?



• Permanente monitoring en controle op  
het functioneren van de OMS-aansluiting;

• Consequente kwaliteitsrapportage (VoP);
• Een garantie van minimaal 99,9%  

beschikbaarheid;
• 24/7 monitoring vanuit onze eigen  

particuliere alarmcentrale (PAC);
• Jarenlange ervaring en technische kennis  

van onze ingenieurs;
• 24/7 ondersteuning van onze helpdesk;
• De meest zekere doormelding1;
• Standaard 2 aparte en gescheiden netwerken 

bij verschillende providers. 

Inclusief bij onze  
OMS-aansluiting(en):

1 ASB Security maakt gebruik van vier communicatiepaden,  
  twee paden meer dan de Europese norm voorschrijft.

Wat maakt het verschil  
in OMS-aansluitingen?



ASB Security ontwikkelt alle apparatuur en systemen in eigen huis. 
Deze apparatuur is als één van de weinige Europees gecertificeerd. 
Innovatieve ingenieurs zorgen voor betrouwbare oplossingen, 
waarbij de apparaten en verbindingen voldoen aan de strengste 
eisen. Zo ontwierpen zij ook de doormelders voor onze betrouwbare 
OMS-dienstverlening. En misschien wel net zo belangrijk;  
onze technici blijven continu betrokken om de hard- en software  
up-to-date te houden en cybercrime te bestrijden.

Unieke apparatuur

#1



De meldingen van onze aangesloten OMS-klanten komen direct aan 
in onze EN50518 gecertificeerde meldkamer (PAC). Daar monitoren 
we continu alle verbindingen naar alle aangesloten locaties.  
Onze helpdeskmedewerkers staan 24 uur per dag voor u klaar,  
voor verificatie en ondersteuning. Meldingen worden automatisch  
afgeleverd bij de brandweer, zodat de hulpdiensten daar waar nodig 
zo snel mogelijk hun werk kunnen doen.

Altijd paraat, 24/7
#2



Als klant bij ASB Security kunt u de meldingen en het  
functioneren van uw brandalarminstallatie bekijken en  
beheren via onze webportal. U controleert uw brand-
alarminstallatie op afstand via de computer of via onze  
zelf ontwikkelde app op tablet of smartphone.  

Uw brandinstallatie 
op afstand beheren

ANDROID & IOS

#3



Als veiligheidsspecialist kunnen we u veel meer bieden dan 
alleen een OMS-aansluiting. Wij zijn onafhankelijk en flexibel. 
Naast uw OMS-dienst doet u bij ASB Security uw voordeel met 
veel andere diensten. Enkele voorbeelden: 

• Een aansluiting voor uw gehele alarmsysteem  
op onze particuliere alarmcentrale (PAC);

• Uitbreiding van uw OMS-dienst met inbraak-  
en/of mistbeveiliging;

• Gescheiden branddoormelding PAC & RAC via  
dezelfde doormelder;

• Doormelden BMC Storingscontact(en) via dezelfde 
doormelder;

• Beheren van uw OMS-dienst via webportal & app;
• Alarmnotificatie via SMS, e-mail of gesproken tekst.

Regel al uw beveiliging 
op één plek



Creative Minds,  
    Effective Safety Solutions

MISSION: MORE SAFETY



MISSION: MORE SAFETY



Creative Minds,Effective Safety Solutions

  Zet analoge alarmsignalen  
om naar digitaal

  Eenvoudige installatie

  Altijd doormelding, ook bij  
lijnuitval

  Toepasbaar op alle IP-netwerken

  Geschikt voor organisaties met  
classificatie midden en hoog risico

  Ook geschikt als backup voor  
betalingsverkeer

Contactinformatie

ASB Security
Boschdijk 720
5624 CL Eindhoven

Tel. 040 – 262 23 22
E-mail info@asb.nl
www.asb.nl

De voordelen van ASB Security

✓ Dé specialist als het gaat om hoog risico  
 branddoormelding

✓ Partner van brandweer, politie, veiligheidsregio’s,
 banken en overheid

✓ KIWA gecertificeerd volgens EN54-21, 
 EN54-04, EN50136 en ISO27001 / NEN7510

✓ 24/7 Nederlandse monitoring en service  
 volgens EN50518

✓ ISO9001 gecertificeerde kwaliteitsbewaking

✓ Gebruiksvriendelijke service portals en apps

✓ 100% Nederlands bedrijf met jarenlange ervaring  
 in OMS-systemen

✓ Al meer dan 38 jaar een betrouwbare partner

✓ Eigen serviceteam’s voor snelle on-site interventies

✓ Eén aanspreekpunt voor de volledige dienstverlening

Kortom, wij hebben alles in huis om u de beste OMS-dienst  
te garanderen. Heeft u vragen, twijfel niet.  

U kunt ons bereiken op: 040 - 262 23 22.


