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Nedap en AET Europe kondigen strategische 

samenwerking aan om end-to-end beveiligingsoplossing  

te bieden 

 

Arnhem, 25 februari 2016 – Nedap en AET Europe starten een strategisch samenwerkingsverband om 

end-to-end beveiliging met Nedap’s toegangscontrole platform AEOS aan te bieden. Door het 

opnemen van elektronische identiteitsproducten van AET in AEOS deurcontrollers, komt een 

geconvergeerde oplossing met de beste technologieën uit de logische en fysieke wereld beschikbaar 

voor de markt. De samenwerking stelt klanten in staat om te voldoen aan de hoogst toepasbare 

beveiligingsstandaarden en zodoende hun bescherming tegen zowel fysieke als digitale dreigingen te 

verhogen. 

 

ICT- en fysieke beveiliging zijn gescheiden werelden. Elk hebben ze een eigen kijk op dreigingen 

voor systemen, waarbij ze verschillende regels en richtlijnen volgen om systemen te beschermen. 

“Dit baart zorgen”, legt Albert Dercksen, hoofd R&D bij Nedap uit. “Moderne 

toegangscontrolesystemen zijn in feite ICT systemen aangesloten op bedrijfsnetwerken. Methoden 

voor sterke authenticatie en beveiligde communicatie die al als “best practice” worden toegepast in 

ICT beveiliging moeten ook op fysieke beveiligingssystemen worden toegepast. Dit is de reden 

waarom we digitaal certificaat management en kaartsleutel management uit logische en fysieke 

toegangscontrole in de end-to-end oplossing combineren in één systeem. De gezamenlijke 

oplossing voldoet aan de huidige beveiligingseisen van projecten in de vitale infrastructuur en 

vormt het meest geavanceerde systeem voor fysieke toegangscontrole dat nu beschikbaar is.” 

AET en Nedap werkten samen in diverse defensieprojecten in Europa. Door deze ervaring 

ontdekten beide partijen hoe hun expertise in “high security” projecten vanuit verschillende 

perspectieven – ICT- en fysieke beveiliging – elkaar aanvult en klanten helpt om hoog beveiligde 

omgevingen te verwezenlijken. Door vanuit verschillende achtergronden naar beveiliging te kijken 

maar met een gedeelde visie op wat “high security” moet zijn, werd een sterke basis voor 

samenwerking gelegd. “Europese nationale overheden zijn veeleisende instellingen die als 

onderdeel van de vitale infrastructuur van een land de lat in termen van beveiliging hoog leggen.” 

vertelt Reinoud Weijman, Managing Director van AET. “Met onze samenwerking helpen we deze 

instellingen te voldoen aan de hoogste beveiligingseisen voor zowel fysieke als digitale objecten.” 

De gezamenlijke end-to-end oplossing voldoet aan verschillende beveiligingseisen, ontwikkeld in 

diverse Europese landen. Door kaartsleutels beveiligd op te slaan voldoet de oplossing bijvoorbeeld 

aan de eisen uit het Nederlandse Rijkspasprogramma, bedoeld voor fysieke toegang tot 

overheidsgebouwen. In Frankrijk heeft de oplossing de CSPN certificering van het Franse 
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Agentschap voor informatiebeveiliging doorstaan. Deze certificering verschaft bedrijven binnen de 

vitale infrastructuur de zekerheid dat de oplossing getest is en bewezen werkt. Nedap en AET 

spreken het vertrouwen uit dat hun gezamenlijke oplossing, gesteund door de CSPN certificering en 

tal van significante referentieprojecten, zal bijdragen aan een beter beveiligde werkomgeving. 

 

### end of press release ### 

 

Over Nedap 

Nedap is een fabrikant van intelligente technologische oplossingen voor relevante thema’s. 

Voldoende voedsel voor een groeiende bevolking, schoon drinkwater over de hele wereld, slimme 

netwerken voor duurzame energie zijn slechts een paar voorbeelden van onderwerpen waar Nedap 

zich mee bezighoudt.  Altijd gericht op technologie die er toe doet.  

De wereld van beveiliging is continue in beweging. Organisaties moeten omgaan met veranderende 

technologieën, toenemende regelgeving en krappere budgetten. Nedap biedt met AEOS – het 

eerste software-gebaseerde platform voor beveiligingsmanagement – het antwoord op deze 

uitdagingen. Hierdoor kunnen organisaties efficiënt en effectief hun budgetten gebruiken en kan 

het beveiligingssysteem gemakkelijk meebewegen met veranderingen. 

 

Over AET Europe  

AET Europe richt zich sinds 1998 op IT security. Het bedrijf ontwikkeld state-of-the-art 

beveiligingsoplossingen gebaseerd op wereldwijd geaccepteerde software standaarden. De focus 

van het bedrijf ligt op identificatie en authenticatie van gebruikers, het plaatsen van digitale 

handtekeningen en het managen van eID’s voor clients, server en mobiele omgevingen. De 

oplossingen worden gebruikt bij de overheid, gezondheidszorg, financiële sector en 

beursgenoteerde ondernemingen. Voor meer informatie, kijk op www.aeteurope.nl 
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