Argenta Stasegem
Nik Messely, filiaaluitbater Argenta in Lendelede en Stasegem
Argenta is een bank- en verzekeringsgroep waarvan de in Antwerpen gevestigd is. Het richt zich op gezinnen en is actief in België, Nederland en
Luxemburg. Argenta werkt met een uitgebreid net van zelfstandige kantoren, die met hen in principe een relatie voor het leven hebben.
Sommige kantoorhouders behoren al tot een tweede generatie.
Nik Messely begon op 22-jarige leeftijd als filiaaluitbater van Argenta in Lendelede. Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn ouders. Daarnaast heeft hij nog een kantoor geopend in Stasegem. Banken en beveiliging zijn nu eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden, waardoor de
Lendeledenaar dus op zoek moest naar een installateur.

Voorstel
De keuze is hier gevallen op een volledige Bosch oplossing. Deze keuze werd gemaakt enerzijds door de hoge beeldkwaliteit die de Bosch
camera’s bieden en anderzijds door de eenvoud van bediening om beelden op te vragen en te bekijken.
Deze oplossing maakt het ook mogelijk om de camera’s van meerdere sites met elkaar te verbinden. Op die manier kan Nik zijn twee kantoren
monitoren vanop zijn werkplek en snel ingrijpen mocht er zich een incident voordoen.
Zo werd onlangs een ongeval met vluchtmisdrijf heel snel opgelost doordat men via de camerabeelden de dader kon identificeren.

Resultaat
“Camera’s zijn verplicht in banken voor de veiligheid, al mogen we wel kiezen welk soort beveiliging we willen”, legt Nik uit. “Mijn keuze voor
Security Trends van Kristof Vanderhaeghe was niet meer dan logisch. Ik ken hem van vroeger en ik weet dat hij prachtig werk levert. Hij is dan
ook één van de weinige installateurs die ik aanraad bij collega’s. Zijn service is heel uitgebreid. Veel ken ik niet van camera’s, maar de keuze
viel al snel op Bosch. Je hebt er een heel goed zicht mee en ze kunnen niet gemanipuleerd worden. Mijn personeel heeft alvast geen last van de
camera’s, want voor hen is het ook extra beveiliging. Het is bovendien handig om het ene filiaal in het oog te houden, terwijl ik in het andere zit
te werken. Ik ben er alvast fan van. Van mij mogen ze zelfs heel de straat volhangen met camera’s.”
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