Honeywell Specifier Programme

TER BEVORDERING VAN UITMUNTENDE
BEVEILIGINGSONTWERPEN

Ontworpen voor succes: een uitgebreid
ondersteuningsprogramma voor
bestekschrijvers in de beveiligingsbranche

Wij helpen u om uw klanten te helpen
Bij Honeywell hebben we bestekschrijvers en consultancy-partners hoog in
het vaandel en voorzien deze waar nodig van het hoogst mogelijke niveau
van ondersteuning. Daarbij gebruiken we onze kracht als erkend leider op het
gebied van geïntegreerde beveiligingsoplossingen:
• Wij begrijpen als geen ander de behoeften die u als ontwerpconsultant en bestekschrijver heeft
•	Wij kunnen u helpen bij het leveren van kosteneffectiviteit en meerwaarde voor uw klanten
• Ons doel is om u te helpen om uw klanten een veilig gevoel te geven

Daarom hebben we ons nieuwe Honeywell Specifier Programme ontwikkeld.
Dit programma is speciaal ontworpen om u te helpen:
Leren

Verbeteren

Groeien

We bieden
gespecialiseerde
trainingen en toegang tot
de nieuwste informatie
waarmee u uw werk nóg
effectiever kunt uitvoeren.

Wij kunnen u helpen uw
vaardigheden te verfijnen,
door u te voorzien van
de hulpmiddelen,
informatiebronnen en
ondersteuning die u nodig
heeft om maximale waarde
aan uw klanten te leveren.

Hierdoor kunt u uw
mogelijkheden uitbreiden,
waardoor u de groei en
ontwikkeling van uw
bedrijf kunt stimuleren.

Ontworpen voor succes

Het verschil
maken
Welke praktische hulpmiddelen
bieden we u aan via ons Honeywell
Specifier Programme?

Toegang tot de meest
recente gegevens

Specifieke ondersteuning
bij het ontwerp

Online portaal

Interactieve website

Onze website voor bestekschrijvers in
de beveiligingsbranche is erop gericht u
te voorzien van de laatste versie van alle
documenten en tools, evenals nieuws en
informatie die exclusief zijn samengesteld
voor consultants en bestekschrijvers:
www.honeywellinfo4consultants.com/nl

Onze Honeywell City-website helpt u visualiseren
hoe specifieke beveiligingstechnologieën kunnen
worden toegepast in woningen, bedrijven, op
commerciële locaties en bij kritieke infrastructuur:
www.honeywellcity.com/nl

Specificaties voor Architectuur
en Engineering (A&E)
Dit zijn essentiële tools voor het ontwerp van
beveiligingssystemen. Onze documenten, in
combinatie met een steeds verder groeiende
CAD- en BIM-objectenbibliotheek, helpen
u bij het opstellen van hoogwaardige
projectspecificaties en aanbestedingsverzoeken,
ondersteund door Honeywell-producten.

Gerichte ondersteuning van verkoop,
technische realisatie en ontwerp
Wij bieden een centraal contactpunt zodat u snel
antwoord krijgt op al uw vragen.
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Honeywell Design Tool
Deze krachtige nieuwe tool,
die binnenkort beschikbaar
is, helpt u bij het selecteren
van de oplossingen en
het opvragen van de
benodigde gegevens –
snel en eenvoudig.
De tool begeleidt u op
intuïtieve wijze door het
specificatieproces, om
te zorgen dat u aan de
behoeften van uw klanten
kunt voldoen.

Het eindresultaat
Welke praktische hulpmiddelen
ontvangt u via ons Honeywell
Specifier Programme?

Gerichte expertise
Altijd op de hoogte
Dankzij onze kwartaalnieuwsbrief, gericht
op consultants en bestekschrijvers, blijft u
op de hoogte van de nieuwste innovaties op
het gebied van beveiligingstechnologie. Ook
ontvangt u uitnodigingen voor de evenementen
en seminars van Honeywell.

Uitmuntende oplossingen
die tegemoet komen aan de
behoeften van uw klanten
Tools die een tijdige en efficiënte
projectoplevering waarborgen
Diensten waarmee u uw bedrijf
kunt verbeteren en laten groeien

Honeywell
Specifier Programme:
vergroot uw expertise en helpt
u om uw doelstellingen te bereiken

www.honeywellinfo4consultants.com/nl

Op weg naar resultaten
Hoe kunnen we dit bereiken? Ons programma is gebaseerd op drie belangrijke pijlers:

Unieke mogelijkheden

Innovatieve tools

Honeywell Security is een van
de weinige fabrikanten die
oplossingen aanbiedt voor zowel
video-, toegangscontrole- als
inbraakpreventiesystemen.
Daarom bevinden we ons in
een unieke positie om u te
ondersteunen bij afzonderlijke
disciplines of bij het ontwerp
van een volledig geïntegreerd
beveiligingssysteem.

Met ons pakket van
geavanceerde tools wordt
het ontwerpen en formuleren
beveiliginsspecificaties een
stuk eenvoudiger. Honeywell
werkt aan een nieuwe Design
Tool die zal worden tot een
uniek en intuïtief handvat
bij het specificeren van
geavanceerde en geïntegreerde
beveiligingssystemen.

Vakkundige
ondersteuning
Onze regionale
verkoopteams en technische
ondersteuningsteams
richten zich volledig op het
ondersteunen van consultants
en bestekschrijvers bij
alle aspecten van het
ontwerpproces. Dankzij ons
trainingsprogramma blijft u ook
op de hoogte van de nieuwste
beveiligingstechnologieën.
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Meer informatie over Honeywell
leest u op:
www.honeywell.com/security/nl
Honeywell Security Group
Ampèrestraat 41
1446 TR Purmerend
Nederland
Tel: +31 (0) 299 410 200
Fax: +31 (0) 299 410 201
www.honeywell.com

Alle andere bedrijfsnamen en producten zijn handelsnamen, handelsmerken of
wettig gedeponeerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.
Honeywell is een geregistreerd handelsmerk van Honeywell International, Inc.
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