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Persbericht 

 

Global Client Programma van Nedap wint GIT Security Award  
 

 
Groenlo, 14 november 2019 
 
Het Nedap Global Client Programma heeft dit jaar de publieke stemming gewonnen bij de GIT Security Awards. Het 
programma, bedoeld om multinationals te helpen bij het wereldwijd synchroniseren van de beveiliging, levert een 
kosteneffectief en efficiënt kader voor standaardisatie van de beveiliging. Het programma biedt een 
projectimplementatiesysteem dat wordt beheerd door Nedap en dat wereldwijd wordt gebruikt door organisaties 
om hun internationale implementatie en onderhoud van AEOS, het toegangscontrolesysteem van Nedap, te 
stroomlijnen. 
 
Minder risico's, meer controle  
Een belangrijk doel van het Global Client Programma is het wegnemen van de stress bij het verenigen van 
wereldwijde beveiliging. Nedap zorgt centraal voor projectmanagement en lokale coördinatie, ondersteund door 
een netwerk van lokale installatie- en servicepartners. Hierdoor kunnen klanten de beveiligingsrisico's op elke 
locatie onder controle houden. Omdat alle locaties zijn verbonden met één server, kan wereldwijde 
bedrijfsbeveiliging vanaf één plek worden beheerd. Het programma zorgt er ook voor dat 
bedrijfsbeveiligingsmaatregelen probleemloos lokaal worden geïmplementeerd, wat zorgt voor naleving van 
voorschriften en controle van potentiële risico's.  
 
Meer flexibiliteit 
Een groot voordeel van het programma is dat het flexibiliteit biedt voor schaalvergroting en toekomstgerichte 
toegangscontrole - essentieel in een wereld die voortdurend verandert - of het nu gaat om het toevoegen van 
nieuwe functionaliteit of nieuwe locaties, of het integreren van extra systemen. 
 
Security for life - wereldwijd 
Jasper Sterenberg, teamleider voor de global accounts van Nedap, zegt er het volgende over: "Het geeft echt 
voldoening om te zien hoeveel mensen ons Global Client Programma waarderen, zoals deze award laat zien. 
Efficiëntie is voor de meeste bedrijven tegenwoordig een prioriteit. Het Global Client Programma vereenvoudigt niet 
alleen een complex internationaal standaardisatieproces voor toegangscontrole, maar creëert ook commerciële 
mogelijkheden. Door mensen en bedrijven de vrijheid en beveiliging te bieden waarmee ze elke dag ten volle 
kunnen benutten, draagt het programma bij aan een verbeterde productiviteit, creativiteit en voldoening, wat een 
mooi voorbeeld is van onze 'Security for life'-filosofie." 
 
Gebruikers hebben hun stem uitgebracht 
Nedap heeft de award ontvangen uit handen van Dr. Heiko Baumgartner (zie foto), hoofdredacteur van GIT Security.  
Een jury met vertegenwoordigers van brancheorganisaties, integrators en gebruikers heeft het Global Client 
Programma voor deze GIT-award voorgedragen. Lezers en gebruikers kregen het laatste woord door op hun 
favoriet te stemmen.  
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About Nedap N.V. 
High-tech company Nedap N.V. creates high-quality, 
innovative hardware and software products 
that enable people to be more productive and 
successful in their professional lives. Nedap N.V. 
has a workforce of over 700 employees and 
operates on a global scale. The company was 
founded in 1929 and has been listed on Euronext 
Amsterdam since 1947. Its headquarters is 
located in Groenlo, the Netherlands. 

For more information, 
please contact: 
Mardy Lammers 
Marketing Communications  
+31 (0)544 47 17 18 
+31 (0)6 25 69 59 79 
Mardy.lammers@nedap.com 
www.nedapsecurity.com 


