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HQ
Edam, the Netherlands

Edam, the Netherlands
360 employees

Beijing, China
470 employees

3 Manufacturing facilities (300 employees)

Mumbai, 
India

Kuala Lumpur, 
Malaysia

Lillington, NC, USA
170 employees

2 Local assembly facilities (25 employees)

20 Subsidiary companies (850 employees)

+ Distributors in over 55 other countries



Revolving 

Doors

Entry 

Systems

Integrated 

Solutions

Entrance 

Management

‘Host’

Development

> End users

Customised

Audience:

Added value

> Management

> Architects

Boon Edam Development Matrix

> Developer

> Contractor

Commodity Speciality

CCO

CEO
Niels Huber

CTO CFO

HRD

CCO
Lourens Beijer

CTO
Mark Dingerdis

CFO
Hendrik Havik

Global Supply Chain
Global Manufacturing

R&D
Product Engineering
Quality Assurance
PPP Management

Financial Control

IT
Tax

Legal

Global Sales
Service

Marketing
Market Access

Business Development





IoT in de praktijk
Product 
Portfolio

• poortjes
• hekjes

• Optie: 
geïntegreerde 
CCV contactloos 
betaal terminal

• poortjes
• hekjes

• Optie: 
geïntegreerde 
CCV contactloos 
betaal terminal

Installatie

• distributie
• installatie
• distributie
• installatie

Service & 
Maintenance

• callout 
service

• telefonische 
assistentie

• Interventie 
op afstand

• callout 
service

• telefonische 
assistentie

• Interventie 
op afstand

Financiële 
Rapportage

• realtime 
dashboard

• realtime 
dashboard

Remote 
Diagnostica

• realtime 
dashboard

• realtime 
dashboard





The Bridge

Waarom?

Wat? Hoe?
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The new 
world

The new
us

Action

Proactief, veilig en kosteneffectief entreemanagement

Voorspelbaar en kosteneffectief onderhoud

Entreeoplossing “connected” met omgeving

Entree en exit experience

Partner in ketensamenwerking

Gegevens- en informatieleverancier

BMS en BAS integrator, platform

Toenemende concurrentie in “connected” wereld 

Opkomende technologie voor nieuwe toepassingen

Markt vraagt: functionele integratie (smart building)

digitale dienstverlening

Procesoptimalisatie en kostenreductie

compliancy met wet en regelgeving 

nieuwe service modellen 

Innoverende 
Concurrenten 

Merk 
onafhankelijk 
onderhoud

Exponomy

Liability
One stop 
shop

Augmented en 
virtual reality

wijzigende 
samenwerkings-
verbanden

Duurzaam en 
MVO

entree expert

Waarom?
“van producent van 

draaideuren en 
entree oplossingen 
uitgroeien tot een 
dienstverlener op 

het  vlak van entree 
management en 
gastheerschap”

The Valley of death.

BMS en BAS integrator, platformProcesoptimalisatie en kostenreductie

Execute rocket projects Keep it Simple Be Ready Take care of Adoption
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Merk 
onafhankelijk 

onderhoud

Exponomy

Liability
One stop 
shop

Augmented en 
virtual reality

wijzigende 
samenwerkings-

verbanden

Duurzaam en 

MVO

entree expert

Wat?

The Valley of death.

• Predictivemaintenance t.b.v. 

gebouweigenaar en – beheerder

• Selling security service data

Execute rocket projects

• Rationalisatie componenten 
assortiment

• Ontwikkelen security partnerships
• Uitwerken security en privacy beleid

• Inrichten programma en 

projectsturing
• Ontwikkelen productie, onderhoud 
en service organisatie

• Ontwikkelen IT organisatie en IT 

infrastructuur

• Ontwikkelen administratieve 
organisatie en salesfunctie

• Ontwikkelen IT partnerships

Keep it Simple Be Ready

• Executive support

• Klantinteractie
• Sales organisatie

• Externe partners en 

onderhoudsorganisaties
• Toeleveranciers

• Eigen medewerkers

Take care of Adoption

• Alignmentmet architectuur 
standaarden van benoemde 

corporateaccounts
• Gebruik internationale standaards 

voor gegevensuitwisseling

• Gebruik van bestaande services, 
bouwstenen op IT gebied

• Gebruik benoemde 

verdienmodellen 

• Maximaliseer gebruik van 

standaard componenten



Hoe?

Installeren / 
Distribueren

Beheren / 
Onderhouden

Gebruiken / 
Exploiteren

Life Cycle fase 
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! 
DWH

!
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Boon Niet

Buy ?

Fysiek 
entree product

(HW & SW)

Verbindende 
infrastructuur

Data 
infrastructuur

Tools & Apps
Universal 
connector

BMS / BAS 
platform

Producten

Dienstverlener entree 
management en gastheerschap 

Diensten “The New Us”

Ontwerpen

Produceren / 
Assembleren

!

!

100% 
nee

100% 
nee

! 
DWH

! 
DWH

!

Tijd



Conclusie




