BESECURE

De Politie gebruikt BeSecure om kritische
data veilig beschikbaar te stellen op het terrein
De Politie is volop aan het digitaliseren. Een broodnodig proces, dat ook voor heel
wat uitdagingen op het terrein zorgt.
Behoefte
In het kader van die modernisering, was de lokale politie op zoek naar een manier om kritische data op een veilige en
eenvoudige manier ter beschikking te stellen van de mobiele eenheden op het terrein. Alle applicaties en documenten
moeten bijvoorbeeld vanuit gelijk welke politiewagen of mobiel device te raadplegen zijn. In totaal zullen meer dan
2.000 mensen uitgerust worden met deze oplossing.

Oplossing
Securitas slaat de handen in elkaar met Awingu voor het bouwen en implementeren van het platform BeSecure,
een web based remote desktop solution. Concreet krijgen politiemensen op het terrein via een beveiligde
internetverbinding toegang tot het ISLP-systeem (Integrated System for the Local Police). Op die manier kunnen ze
onmiddellijk hun vaststellingen en verhoren invoeren op een laptop. Bovendien kunnen ze de
politiedatabanken rechtstreeks raadplegen, om bijvoorbeeld de identiteit van een persoon te controleren of een
nummerplaat van een verdacht voertuig op te zoeken.
Securitas treedt op als systeemintegrator en Awingu levert het middlewareplatform. Dankzij het VITO-raamcontract
hoeft de lokale politie geen lastenboek op te stellen – een tijdrovende procedure – en krijgt ze makkelijk toegang
tot alle nodige componenten voor de uitbouw van het BeSecure-platform. Nog een pluspunt: het VITO-contract is
meerdere jaren geldig.

Resultaat
Benny Jacobs, Program Manager Federale Politie: “Momenteel zijn 35 politiezones in productie om dit platform te
gebruiken. We zijn heel tevreden met de resultaten. Op termijn zullen zowel de federale politie als de zeevaart-,
spoorweg- en luchtvaartpolitie deze applicatie gaan gebruiken.”
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