Diensten sheet

Nulmeting Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie, Beheer en Organisatie
Voldoet het beheer van uw brandmeld- en ontruimingsinstallaties en organisatie aan het Bouwbesluit? Voldoen
de protocollen die bij een calamiteit in werking treden nog aan het niveau van deze tijd? Klopt de praktijk met de
theorie? Weten uw medewerkers écht wat zij moeten doen bij een calamiteit? Waaruit bestaan de functiegebonden
instructies en zijn deze nog actueel? Ascom heeft een dienst ontwikkeld waardoor u snel overzichtelijk heeft waar
uw organisatie staat.
Doelstelling
De nulmeting wijst uit of u voldoet aan de wettelijke
brandveiligheidseisen die in uw gebruiksvergunning zijn
opgenomen door de overheid c.q. brandweer. De uitkomsten
van de nulmeting kunnen als uitgangspunt dienen voor
toekomstige verbetertrajecten waarbij wij u adviseren over
het borgen van veiligheid en een optimaal beheer van de
brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Inhoud
De duur van de nulmeting is afhankelijk van de
gebruiksoppervlakte van uw gebouw. Hieronder treft u een
selectie van de items die in de nulmeting kunnen worden
opgenomen:
• Uitvoering beheer brandmeldinstallatie
• Aanwezigheid en werkwijze logboek brandmeldinstallatie
• Resultaten jaarlijks onderhoud branddetectie bedrijf

• Bijgehouden brandmeldstatistieken en
systeembeschikbaarheid
• Ontruimingsplattegronden: uitvoering en positionering
• Aanwezigheid, bekendheid en werkwijze
calamiteitenprotocol
• Vluchtwegen
• Programma van Eisen
• Functiegebonden instructies personeel
• Direct zichtbare tekortkomingen
• Sturingen bij brand
• Veiligheidsvoorzieningen
• Veiligheidsbewustzijn medewerkers en receptie
• Verplichte documentatie BMI en OAI

OVERZICHT ASCOM DIENSTEN
Ascom staat voor bedrijfskritieke communicatie- en veiligheidoplossingen die
BEHEER

TECHNIEK

gebruikt worden in veeleisende woon- en werkomgevingen. Omdat een snelle
reactie het verschil maakt, bieden wij u absoluut veilige en adequate signalering en communicatie. De eisen die u stelt aan uw organisatie en de middelen,
zijn onze uitgangspunten voor kwaliteit, zelfs onder veeleisende omstan-

DIENSTEN

digheden.
Bij het creëren van een efficiënte en betrouwbare omgeving is maatwerk
ORGANISATIE

KENNIS

dienstverlening onmisbaar. Onze techniekdiensten zorgen ervoor dat systemen altijd functioneren. Een andere vorm van dienstverlening is het opleiden

Opleverinstructies

en onderhouden van de kennis. Periodieke instructies waarborgen een continu

Normtrainingen

kennisniveau.

Systeemtrainingen

Aanvullend bieden onze organisatie- en beheerdiensten passende onder-

Periodieke Instructie &

steuning. Ascom assisteert bij de uitvoering van controlewerkzaamheden of

Optimalisatie

neemt juist het specialistische werk van u over. Bovendien ontvangt u advies in

Kenniscontract

het organiseren van een veilige omgeving en efficiënte bedrijfsprocessen. Zo is
uw organisatie altijd up-to-date met een optimaal rendement!

Doelgroep en opzet
Dit adviestraject is bedoeld voor medewerkers die
verantwoordelijk zijn voor het gebouwbeheer.

Locatie
De nulmeting vindt bij u op locatie plaats.

Contact
Wilt u meer informatie ontvangen? Wij informeren u graag
vrijblijvend over de kosten.
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Kijk op www.ascom.nl/diensten of neem contact met ons op
via telefoonnummer (030) 240 92 32.
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