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De wereld verandert, ook die van technisch dienstverleners, zoals 
Unica. In onze dienstverlening wordt de toepassing van ICT en 
technologie een steeds belangrijker element. De samensmelting 
van ICT met Electrotechniek en Werktuigbouw zorgt ervoor dat de 
intelligentie van gebouwgebonden omgevingen steeds groter wordt. 
Dat biedt kansen, zeker voor bedrijven die in mogelijkheden denken en 
die zich snel kunnen aanpassen aan deze veranderende omstandigheden. 
Unica wil en kan met haar specialistische bedrijven deze kansen ten volle 
voor haar klanten benutten. Onze gespecialiseerde bedrijven zorgen voor 
innovatie van de installatietechniek en vormen daarmee een uitstekende 
aanvulling op onze traditionele diensten, waarmee wij al 80 jaar een 
betrouwbare partner voor onze klanten zijn.

Naast onze activiteiten op het gebied van installatietechniek, zowel in de 
vorm van projecten als in technisch beheer, tonen de specialismen die in 
deze brochure worden beschreven de diversiteit van ons bedrijf. Vanuit 
een combinatie van traditionele en nieuwe elementen worden verschillende 
disciplines gebundeld tot nieuwe concepten, waarmee wij onze klanten nu 
en in de toekomst van dienst kunnen zijn. De initiatieven komen voort uit 
intelligent aanpassingsvermogen, waarmee invulling wordt gegeven aan 
onze slogan Samen maken we de toekomst. Veelzijdigheid is onze kracht, 
dus via deze brochure geven wij u graag inzicht in de specialismen van ons 
bedrijf. Uiteraard vertellen wij u bij interesse graag meer over de activiteiten 
van deze gespecialiseerde bedrijfsonderdelen.

John Quist
CEO Unica Groep BV

Veelzijdigheid
is onze
toekomst!
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Unica Automatic Sprinkler
Profi el
Unica Automatic Sprinkler levert totaaloplossingen op het gebied van 
brandveiligheid, door op innovatieve en creatieve wijze brandveiligheidsinstallaties 
in te zetten binnen het kader van vigerende wet- en regelgeving. Daarbij wordt 
elk project op zichzelf, vanuit een integrale benadering, bekeken als het gaat 
om de toepassing van het juiste brandveiligheidsconcept. Met haar diensten en 
producten zorgt zij voor maximale ontzorging van haar klanten, door het totale 
benodigde pakket aan brandveiligheidsinstallaties te realiseren, beheren en 
onderhouden.

Als één van de grootste spelers op het gebied van brandveiligheidsinstallaties 
in Nederland, heeft Unica Automatic Sprinkler de missie om op alle mogelijke 
manieren bij te dragen aan een brandveilige leef- en werkomgeving. In 2014 
trad het bedrijf daarom toe tot de stichting FSE wo2. Deze stichting heeft als 
doel het vergroten van de kennis over brandveiligheid door het stimuleren van 
wetenschappelijk onderzoek. De stichting ondersteunt de praktijkhoogleraar Fire 
Safety Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. Unica Automatic 
Sprinkler nam in 2014 tevens zitting in de adviesraad van de onderzoekslijn 
brandveiligheid van de hogeschool Saxion in Enschede. Het doel hiervan is 
een betere verbinding tot stand brengen tussen hogescholen en universiteiten 
enerzijds en de fi re safety engineering praktijk anderzijds.

WAAROM UNICA
AUTOMATIC SPRINKLER?

• Biedt een integraal totaalpakket aan 
brandveiligheidsoplossingen;

• Loopt voorop in innovaties, 
bijvoorbeeld met de unieke watermist 
oplossing;

• Verzorgt alle onderdelen van de 
dienstverlening in eigen beheer; 

• Heeft kennis van alle 
brandveiligheidsinstallaties;

• Levert actieve bijdrage in 
wetenschappelijk onderzoek rondom 
brandveiligheid.

Unica Automatic Sprinkler
De Wel 15
3871 MT Hoevelaken

T:    033-2478080
E:    sprinkler@unica.nl
W:   www.unica.nl/brandbeveiliging

Contact
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Het complete spectrum op het gebied van automatische brandveiligheidssystemen 
wordt door Unica Automatic Sprinkler ontworpen, geleverd, geïnstalleerd en 
onderhouden. Dat behelst onder meer alle denkbare blustoepassingen, zoals 
detectie-installaties, ontruimingsinstallaties en blusgassystemen. Voor de 
realisatie van deze brandveiligheidsoplossingen worden diverse technieken 
gebruikt, zoals droge stijgleidingen, sprinkler installaties, schuiminstallaties en 
kleine blusmiddelen.

Uniek in het aanbod van Unica Automatic Sprinkler is de watermist oplossing. 
Deze brandveiligheidstechniek komt over uit de scheepvaart en kent als 
belangrijkste voordeel dat waterschade tot een minimum wordt beperkt. 
Bovendien is watermist vanwege haar ‘3D-werking’ een effectieve methode om 
zuurstof snel uit de brandhaard te onttrekken. Bijkomende voordelen zijn dat er 
minder ruimte nodig is om de installatie aan te leggen en dat deze minder water 
verbruikt.

Tenslotte verzorgt Unica Automatic Sprinkler trainingen en opleidingen voor 
maandelijks en tweewekelijks beheer (wettelijk verplicht) en maakt het samen 
met haar klanten beheersplannen voor life cycle management, waarbij camera 
inspecties voor inwendig leidingonderzoek tevens tot ons dienstenpakket 
behoren. Als geen ander kan Unica Automatic Sprinkler daarom inspelen op de 
wensen van klanten, ook als het gaat om het optimaal in stand houden van de 
installatie.

Unica Automatic Sprinkler
Portfolio
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Unica Automatic Sprinkler is vooral actief in de gezondheidszorg, utiliteit, 
productie, industrie, logistiek en distributie. De oplossingen worden onder 
meer gepresenteerd aan gebouwontwikkelaars, eindgebruikers en bouwers. 
Daarnaast zijn adviesbureaus op het gebied van brandveiligheid belangrijke 
gesprekspartners voor Unica Automatic Sprinkler. Met hen wisselt zij regelmatig 
van gedachten over actuele ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid.

IN DE PRAKTIJK:
In het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van het UMC Utrecht, realiseerde 
Unica Automatic Sprinkler een watermist-installatie. Belangrijk was daarbij 
dat de zorgverlening niet onderbroken of belast mocht worden. Middels de 
zogenaamde Toverdoos, een steiger bekleed met vrolijke panelen, legden de 
monteurs van Unica Automatic Sprinkler de watermist installatie aan. Daarbij 
hadden de kinderen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis een vrolijk ‘uitzicht’ op 
de werkzaamheden en werd het zorgproces op bescheiden wijze ondersteund.

Unica Automatic Sprinkler
Referenties
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Unica Ecopower
Profi el
De verduurzaming van de gebouwde omgeving vergt nieuwe business modellen 
en andere samenwerkingen. Technische oplossingen zijn belangrijke middelen 
om deze verduurzaming vorm te geven. Unica Ecopower zorgt voor het 
verduurzamen van de gebouwde omgeving door oplossingen aan te bieden voor 
comfortabele Zero Energy Buildings. Dit doet zij via energie effi ciency, energie 
opslag en duurzame energie. Via (energie)prestatiecontracten en excellente 
exploitatie maakt Unica Ecopower dit waar. Desgewenst kan Unica Ecopower 
ook fi nancieringsoplossingen aanbieden om de ambitie sneller waar te kunnen 
maken.

WAAROM UNICA
ECOPOWER?

• Levert integrale energie oplossingen 
in de vorm van advies, ontwerp, 
fi nanciering, realisatie, beheer en 
exploitatie;

• Neemt als specialist de volledige 
opwekking en levering van duurzame 
energie over;

• Biedt met energie management 
controle over en reductie van de 
totale energierekening;

• Garandeert via prestatiecontracten 
dat afgesproken ambities worden 
waargemaakt;

• Heeft excellent beheer en exploitatie 
van installaties als kernactiviteit;

• Is uw energiepartner om 
comfortabele Zero Energy Buildings 
vorm te geven.

Unica Ecopower
De Wel 15
3871 MT Hoevelaken

T:    033-2478080
E:    ecopower@unica.nl 
W:   www.unica.nl/ecopower

Contact
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Unica Ecopower verzorgt het advies, ontwerp, fi nanciering, realisatie, beheer en 
exploitatie van integrale energie oplossingen. Enerzijds behelst dat de techniek 
om de installaties zo effi ciënt mogelijk in te richten, anderzijds de opwekking en 
exploitatie van zelf gebouwde duurzame energievoorzieningen.

Vanuit de verschuiving in de energiewereld van centraal opgewekte energiebronnen 
(zoals elektriciteitscentrales) naar kleinere lokale energiebronnen, wordt onder 
meer voorzien in het ontwerp en realisatie van houtgestookte ketels en warmte/
koude-opslag met warmtepompen. Deze zogenaamde WKO’s halen in de zomer 
koud water uit de grond, waarmee warmte uit het gebouw onttrokken wordt. Het 
warme water wordt opgeslagen in een bron, waarmee het gebouw in de winter 
wordt verwarmd.

Vastgoedeigenaren en gebruikers krijgen met het energie management 
programma controle over hun energierekening. Naast controle over de prijs via 
inkoop en energiefacturen, optimaliseert Unica Ecopower ook het verbruik door 
zo energie-effi ciënt mogelijk de installaties te laten draaien.

Unica Ecopower faciliteert haar diensten vanuit excellent beheer. Vanuit de 
automatisch gegenereerde beheerrapportages worden proactief de benodigde 
vervolgstappen genomen om de resultaten (verder) te verbeteren. Tenslotte 
wordt als Energy Service Company (ESCo) geparticipeerd in projecten, waarbij 
Unica Ecopower zelf een investering doet in een gebouw om deze investering 
vervolgens dankzij energiereductie of levering van duurzame energie terug te 
verdienen.

Producten van Unica Ecopower zijn onder andere:
• Energy Service Company (ESCo) voor gebouwen en installaties;
• GreenScreen voor de presentatie van de duurzame resultaten;
• Energie Management Systemen (EMS) voor 

energieprofi elen en comfortrapportages;
• Climate Control Box die als dirigent de losse componenten 

in winkels op elkaar afstemt;
• WKO Dokter voor alle WKO verbetertrajecten;
• Energieprofi elanalyses.

Unica Ecopower
Portfolio
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Unica Ecopower is vooral actief in het onderwijs, de zorg, retail, bij 
woningcorporaties en in commercieel vastgoed. De diensten zijn doorgaans 
gericht op de lange termijn, waardoor samenwerkingen van tientallen jaren met 
opdrachtgevers geen uitzondering vormen. Daarnaast levert het relatienetwerk 
van Unica Ecopower bij adviseurs en vastgoedbeleggers een belangrijke bijdrage 
aan de ontwikkeling en groei van de activiteiten.

IN DE PRAKTIJK:
Voor de Universiteit van Amsterdam (UvA) is Unica Ecopower energiepartner. 
In die hoedanigheid beheert zij gedurende 25 jaar de warmte/koude-opslag 
voor negen gebouwen op het Science Park Amsterdam. Vanuit die WKO wordt 
energie geleverd aan onder meer laboratoria, collegezalen en een sporthal. 
Daarbij wordt een koppeling gelegd tussen de gebouwen, zodat er een netwerk 
ontstaat waarbinnen overtollige energie wordt uitgewisseld en de opgewekte 
energie maximaal wordt benut.

Unica Ecopower
Referenties
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Unica Fastcom
Profi el
Unica Fastcom is specialist in het ontwerpen, realiseren, aanpassen en 
onderhouden van de technische infrastructuur van datacenters en vergelijkbare 
ruimten. Desgewenst ondersteunt zij ook in de bouw van het desbetreffende 
datacenter. Op basis van up-to-date kennis en aantoonbare ervaring, worden de 
behoeften van de klanten vervuld. De specialisten van Unica Fastcom beschikken 
over uitgebreide kennis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
datacenters, zoals koelingsconcepten en andere energie-effi ciënte oplossingen.

In haar werkzaamheden richt Unica Fastcom zich doorgaans op datacenters of 
computerruimtes met een oppervlakte van minimaal 100 m2. De kracht van het 
bedrijf is de langdurige relaties met de opdrachtgevers, die doorgaans meerjarig 
onderhoud en/of meerdere projecten door Unica Fastcom laten uitvoeren.

WAAROM UNICA
FASTCOM?

• Bewezen en aantoonbare ervaring 
in realisatie van datacenters van > 
100 m2;

• Integrale uitvoering van projecten, 
desgewenst inclusief bouwkundige 
werkzaamheden;

• Volledige focus: technische 
infrastructuur van datacenter is het 
enige ‘product’;

• Uitgebreide kennis van nieuwste 
ontwikkelingen;

• Meerjarige en langdurige 
samenwerking met opdrachtgevers.

Unica Fastcom
De Wel 15
3871 MT Hoevelaken

T:    033-2478080
E:    info@unica.nl 
W:   www.unica.nl/fastcom

Contact
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Unica Fastcom verzorgt onder meer de volgende diensten:
• Begeleiding bij het opstellen van een Plan van Eisen (PvE);
• Maken van ontwerp, zowel voorontwerp als detailontwerp;
• Uitwerking vanaf een schematische tekening van het datacenter;
• Integrale realisatie van het datacenter, inclusief de noodzakelijke 

bouwkundige werken;
• Onderhoud van de technische infrastructuur van een datacenter of 

computerruimte.

De meeste projecten worden doorgaans als een integraal geheel gerealiseerd 
(design & build), waarbij Unica Fastcom van ontwerp tot bouw de opdrachtgevers 
ontzorgt bij de realisatie van hun datacenters. 

Unica Fastcom
Portfolio
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Unica Fastcom voert gesprekken met alle aanbieders van datacenterdiensten 
in Nederland. Hierbij valt vooral te denken aan grote telecomproviders en 
netwerkbedrijven, die hun diensten vanuit een datacenter inzetten voor hun 
eindgebruikers. Voor vrijwel alle klanten wordt terugkerend onderhoud en beheer 
van de datacenters verzorgd.

IN DE PRAKTIJK:
In opdracht van Equinix heeft Unica Fastcom samen met Dura Vermeer een 
nieuw datacenter op het Science Park in Amsterdam gerealiseerd. Unica 
Fastcom verzorgde de complete technische inrichting van het datacenter, terwijl 
Dura Vermeer de bouwkundige werkzaamheden voor haar rekening nam. Het 
datacenter is gerealiseerd volgens de hoogste standaarden voor beschikbaarheid 
en energie-effi ciency. Via het bronnenstelsel wordt warmte uitgewisseld met de 
bronnen van de nabij gelegen UVA-gebouwen. Hierdoor wordt restwarmte vanuit 
het datacenter benut.

Unica Fastcom
Referenties
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Unica Industrial Projects
Profi el
Unica Industrial Projects zorgt ervoor dat uw mensen en uw productieproces 
optimaal kunnen presteren. Dankzij kennis en ervaring op het gebied 
van procesengineering en industriële automatisering, worden zowel 
nieuwbouwprojecten als bestaande productie-uitbreiding met performance 
garantie verzorgd. 

Inzicht in het productieproces is de basis voor performance verbetering. Iedere 
productiestap wordt nauwlettend en slim bijgehouden op het gebied van effi ciency, 
grondstofverbruik en energie. Door de proceskennis van Unica Industrial Projects 
worden klanten geholpen om slimme procesverbeteringen door te voeren in het 
ontwerp, bediening en procedures. Zo wordt een optimaal proces van een zo 
hoog mogelijke kwaliteit tegen lage onderhoudskosten gerealiseerd.

WAAROM UNICA
INDUSTRIAL PROJECTS?

• Turnkey oplossing, van proces tot 
installatie en van automatisering 
tot ICT;

• One-stop-shopping: alle technische 
installaties in gebouw en proces uit 
één hand;

• Specialistische kennis op het gebied 
van proceskennis en ICT;

• Biedt performance garantie op 
bestaande productie-omgeving; 

• Toonaangevende referenties en 
domeinkennis in industrie.

Unica Industrial Projects
Zwolle - Bodegraven - Venlo
Schrevenweg 1
8024 HB Zwolle

T:    038-4560600
E:    ip@unica.nl 
W:   www.unica.nl/industrie

Contact
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Unica Industrial Projects verzorgt de volledige procesautomatisering van 
installatie tot en met intelligente ICT-oplossingen. Dat kan gaan om de volledige 
automatisering van de productieprocessen, maar ook om optimalisatie of 
aanpassing van deelprocessen. Behalve de automatiseringssoftware en 
beheerpakketten, worden ook de procesinstallatie, paneelbouw, instrumentatie 
en bijbehorende bekabeling verzorgd. Dankzij intelligente ICT-oplossingen biedt 
Unica Industrial Projects haar klanten bovendien advies en inzicht in verdere 
optimalisatieslagen in hun productieproces.

Met behulp van geavanceerde technieken worden gebouw- en procesinstallaties 
ontworpen, waardoor klanten op voorhand een goed beeld krijgen van het 
eindresultaat. Het bouwproces wordt zo effi ciënt mogelijk uitgevoerd met 
optimaal gebruik van prefab fabricage. Vanuit multidisciplinaire projectteams 
biedt Unica Industrial Projects ook voor bestaande productie-omgevingen 
performance garantie met optimale beheersbaarheid van het productieproces, 
waarbij uiteraard alle wet- en regelgeving op het gebied van machineveiligheid 
en hygiëne wordt nageleefd.

Unica Industrial Projects
Portfolio
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Unica Industrial Projects richt zich op bedrijfstakken waar effi ciënte en veilige 
productie een onderscheidend vermogen is. Dat betreft onder meer de 
procesindustrie (food e.d.), maakindustrie (discrete productie), watersector 
(waterzuiveringen, gemalen) en marine (motorbesturingen). De diensten van 
Unica Industrial Projects worden ingezet om productieprocessen aan te passen 
of (verder) te automatiseren.

IN DE PRAKTIJK:
Voor Nestlé verzorgde Unica Industrial Projects onlangs de automatisering 
van een procesaanpassing op het gebied van afvalwater. Nestlé stond voor de 
kwestie of dit deelproces binnen of buiten de fabriek moest blijven, waar onder 
meer veel leidingen en opslagtanks bij betrokken waren. Dankzij de diensten van 
Unica Industrial Projects werd dit deelproces verder geoptimaliseerd en werden 
er performance verbeteringen behaald door de producent van voedingsmiddelen.

Unica Industrial Projects
Referenties
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Unica Landelijke Contracten
Profi el
Unica Landelijke Contracten richt zich op regio-overschrijdende relaties, waarbij in 
alle gebouwen van een opdrachtgever het volledige ontwerp en de realisatie van 
geïntegreerde systemen op professionele wijze wordt geëxploiteerd, beheerd en 
onderhouden. Door de volledige coördinatie, service en het contractonderhoud 
vanuit één centraal punt te verzorgen, vervult Unica Landelijke Contracten de 
behoeftes van haar opdrachtgevers op het gebied van comfort, zorg, veiligheid, 
communicatie en duurzaamheid.

Het team is onderscheidend voor de Unica-dienstverlening in de volle breedte, 
met specifi eke aandacht voor klanten met een geïntegreerde behoefte (bijv. 
naast techniek ook bouw, schoonmaak, groenvoorziening) of een complexe 
contractvorm. Unica Landelijke Contracten heeft de ambitie om de beste en meest 
duurzame technisch dienstverlener van Nederland te zijn. Daarmee worden 
de diverse Unica-onderdelen geholpen in het realiseren van de gezamenlijke 
missie om een landelijk, uniform werkende organisatie te blijven die dichtbij haar 
opdrachtgevers staat.

WAAROM UNICA
LANDELIJKE CONTRACTEN?

• Centraal aanspreekpunt voor alle 
dienstverlening o.g.v. technisch 
facilitair management;

• Eén servicedesk voor alle meldingen 
en administratie;

• Kennis van regio-overschrijdende 
en complexe samenwerkings- en 
contractvormen;

• Sterk in optimalisatie en 
verbetertrajecten op het gebied 
van kosten, energiebesparing en 
processen.

Unica Landelijke Contracten
De Wel 15
3871 MT Hoevelaken

T:    033-2478080
E:    info@unica.nl 
W:   www.unica.nl/technischbeheer

Contact
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Unica Landelijke Contracten levert technisch facilitair management en beheert 
integraal gebouwen voor regio-overschrijdende klanten. Om dat te realiseren 
wordt vanuit één centraal punt het contractmanagement voor onze opdrachtgevers 
verzorgd, is er een eigen Servicedesk voor optimale ondersteuning en verleent 
Unica Landelijke Contracten advies over de gehele keten van (technisch) facilitair 
management. In dat kader is Unica Landelijke Contracten ook op strategisch 
niveau gesprekspartner van facility management partijen.

Unica Landelijke Contracten maakt voor de ondersteuning van haar 
dienstverlening zoveel mogelijk gebruik van Unica Online, het webgebaseerde 
beheerportaal waar opdrachtgevers talrijke diensten op het gebied van technisch 
facilitair management kunnen beheren. Daarnaast biedt Servicedesk+ één 
centraal meldpunt voor facilitaire dienstverlening, waar klanten 24 uur per dag 
terecht kunnen met al hun wensen, informatieverzoeken en storingen.

Unica Landelijke Contracten
Portfolio
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Unica Landelijke Contracten bedient opdrachtgevers met regio-overschrijdende 
en/of complexe contractbehoeftes. Vaak betreft het opdrachtgevers die de 
uitvoering en coördinatie van hun technisch facilitair management volledig 
(willen) uitbesteden. Doorgaans betreft het opdrachtgevers in onderwijs, 
zorg, fi nanciële of zakelijke dienstverlening. Behalve bij de klanten op deze 
pagina, werkt Unica Landelijke Contracten op meerdere locaties voor het Rijks 
Vastgoed Bedrijf en werkt zij samen met integrated facility bedrijven als AAFM 
en ISS. Vanzelfsprekend werkt het team van Unica Landelijke Contracten nauw 
samen met alle (lokale) Unica-entiteiten, met als gezamenlijke doelstelling om 
opdrachtgevers op alle disciplines te ontzorgen.

IN DE PRAKTIJK:
Voor ABN AMRO verzorgt Unica Landelijke Contracten het integraal technisch 
beheer voor alle bankfi lialen in Noordoost en Zuid Nederland. Dat behelst alle 
gebouwgebonden installaties en bouwkundig onderhoud van circa 280 fi lialen 
van de fi nanciële instelling, waarbij Unica Landelijke Contracten zowel de eigen 
Unica-collega’s als de betrokken externe partijen aanstuurt.

Unica Landelijke Contracten
Referenties
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Unica Networks & Services
Profi el
Connectiviteit en bereikbaarheid zijn essentieel voor een hedendaagse 
organisatie. Een infrastructuur voor uw vast en draadloos netwerk vormt daarvoor 
de basis. Unica Networks & Services is met een uitgebreid portfolio partner voor 
uw netwerk.

Dit wordt ondersteund en beheerd vanuit een landelijk opererende service & 
support organisatie met regionale uitvoering. Door te investeren in duurzame 
innovatieve toepassingen sluiten wij aan bij het gedachtegoed van het intelligente 
gebouw.

WAAROM UNICA
NETWORKS & SERVICES?

• Werkt vanuit de behoefte van 
de opdrachtgever met de juiste 
samenwerking naar het gewenste 
resultaat;

• Kijkt waar uw organisatie staat en wil 
weten waar u naar toe wilt groeien;

• Werkt vanuit wederzijds vertrouwen;
• Realiseert vernieuwingen met 

behoud van stabiliteit en continuïteit 
en weet daardoor de juiste balans 
te behouden tussen exploratie en 
exploitatie;

• Levert slimme oplossingen die leiden 
tot effi ciëntie;

• Multidisciplinaire samenwerking 
onder één dak in een open, collegiale 
en integere sfeer.

Unica Networks & Services
Gyroscoopweg 90-92
1042 AX Amsterdam

T:    020-3556500
E:    info@unica.nl 
W:   www.unicanetworks.nl  

Contact
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Naast het aanleggen van een bekabeld of draadloos netwerk, kan Unica Networks 
& Services haar opdrachtgevers ontzorgen door alle Move, Adds and Changes 
(MACS) uit te voeren op basis van een passend mutatiecontract. Daarmee is zij 
het verlengstuk van de ICT- en facilitaire afdeling en verzorgt Unica Networks & 
Services desgewenst ook oplossingen voor beheer en administratie.

Unica Networks & Services is koploper op het gebied van intelligente 
verlichting met Smart LED. Bij deze nieuwe toepassing wordt verlichting via 
(bestaande) netwerkbekabeling aangestuurd en gevoed, in plaats van via 
het traditionele elektriciteitsnetwerk. Het intelligente lichtsysteem verzamelt 
informatie via sensoren in elk armatuur en gebruikt die informatie voor maximale 
energiebesparing en inzicht in het gebruik van uw gebouw. Met Smart LED is 
niet alleen fors te besparen op verlichting, maar ook op verwarming, ventilatie, 
schoonmaak en beveiliging.

Unica Networks & Services
Portfolio
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Unica Networks & Services is met een brede dienstverlening actief in 
verschillende marktsegmenten. Uiteraard heeft elk bedrijf in meer of mindere 
mate behoefte aan connectiviteit, maar de diensten van Unica Networks & 
Services worden vooral ingezet in de vastgoedsector (kantoren voor overheid en 
zakelijke dienstverlening), het onderwijs (universiteiten en hogescholen) en in de 
gezondheidszorg (ziekenhuizen en zorginstellingen). Voor onze oplossingen op 
het gebied van Smart LED wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij innovators in 
de markt, die vooruit kijken en investeren in nieuwe, toekomstige technologieën.

IN DE PRAKTIJK:
Voor het UMC Utrecht verzorgt Unica Networks & Services de connectiviteit 
van het complete netwerk. Daarbij worden alle Move, Adds and Changes op 
de infrastructuur en van de werkplekken verzorgd. Gemiddeld werken circa 
zes specialisten van Unica Networks & Services nagenoeg permanent op de 
verschillende locaties bij het Utrechtse ziekenhuis.

Unica Networks & Services
Referenties
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Unica Regeltechniek
Profi el
Unica Regeltechniek biedt een optimaal omgevingsklimaat in gebouwen tegen 
minimale kosten. Hierbij worden duurzaam functionerende oplossingen toegepast, 
die door een juiste dosering van warmte, koeling en luchtvochtigheid het optimale 
omgevingsklimaat opleveren. De investering in hechte en duurzame relaties met 
klanten resulteert in langdurige onderhoudscontracten en dienstverlening. Hierbij 
wordt de klanten zekerheid geboden op het gebied van comfort, bedrijfsvoering 
en exploitatiekosten.

Als merkonafhankelijk specialist levert Unica Regeltechniek totaaloplossingen 
voor regeltechnische installaties. Dat behelst zowel de bekabeling, paneelbouw, 
software-engineering, inbedrijfstelling, commissioning onderhoudscontracten 
en energierapportages. Daarbij worden A-merken gebruikt, aangevuld met 
innovatieve technieken en concepten. 

WAAROM UNICA
REGELTECHNIEK?

• Projectbenadering vanuit een 
helicopterview en integrale 
proceskennis;

• Brede expertise en kennis 
van de toonaangevende 
programmeeromgevingen in 
gebouwautomatisering (incl. 
systeemintegratie);

• Biedt compleet productportfolio van 
ontwerp tot onderhoudscontract;

• Innovatieve concepten, waaronder 
exclusief licentiehouder en 
leverancier van BAOPT en Open 
Balance, dé innovaties op het vlak 
van luchtbehandeling;

• Merkonafhankelijk specialist 
en partner van A-merken 
regelapparatuur.

Unica Regeltechniek
Schrevenweg 1
8024 HB Zwolle

T:    038-4560600
E:    info@unica.nl 
W:   www.unica.nl/regeltechniek  

Contact
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Unica Regeltechniek ondersteunt in het ontwerp, de realisatie en de exploitatie van 
gebouwgebonden installaties, zowel bij nieuwbouwprojecten als bij renovaties. 
Daarbij wordt opdrachtgevers een compleet productportfolio geboden met onder 
meer de volgende diensten:
• Ontwerpen, leveren en installeren van regelpanelen;
• Engineering, programmeren, inbedrijfstellen en onderhouden van complete 

regeltechnische installaties;
• Implementeren van gebouwbeheersystemen en energieregistratiesystemen;
• Faciliteren van de afstandsbeheer module Klimaat van Unica Online.

Projecten en onderhoudscontracten worden veelal integraal gerealiseerd. Daarbij 
worden toonaangevende concepten en innovatieve technieken gebruikt, zoals de 
exclusieve levering van BAOPT en Open Balance, dé innovaties op het vlak van 
luchtbehandeling.

Unica Regeltechniek
Portfolio
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De diensten van Unica Regeltechniek worden meestal als integraal onderdeel 
van de Unica-totaalpropositie aangeboden. Daarbij richt Unica Regeltechniek 
zich niet op een specifi eke markt, maar op algemene dienstverlening rondom 
regeltechnische gebouwgebonden installaties. Regelmatig is zij in gesprek met 
systeemintegrators en leveranciers om de diensten en producten te optimaliseren.

IN DE PRAKTIJK:
Voor Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), locatie Almelo, heeft Unica Regeltechniek 
de complete regeltechnische installatie gerenoveerd. Nu verzorgt Unica 
Regeltechniek het structurele onderhoud aan de installatie. Daarmee is zij vanuit 
de meet- en regeltechniek ondersteunend aan de facilitaire en technische dienst 
van het ziekenhuis.

Unica Regeltechniek
Referenties
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Unica Schutte ICT
Profi el
Unica Schutte ICT helpt organisaties effi ciënter werken. Vanuit de overtuiging dat 
een sterke basis van de telecom- en ICT-infrastructuur ondersteunend is aan de 
bedrijfsprocessen, worden vooruitstrevende en praktische oplossingen geboden 
om primaire processen van klanten te ondersteunen. Doordat de eindgebruikers 
daarbij centraal staan, resulteert dat doorgaans ook in een verhoging van uw 
werknemerstevredenheid. 

Unica Schutte ICT werkt met ruim 150 professionals aan ICT-oplossingen voor 
klanten in het MKB-segment en de grootzakelijke markt. Door het brede portfolio 
van ICT-oplossingen optimaal in te zetten, zijn ICT-voorzieningen altijd en 
overal beschikbaar voor medewerkers en wordt optimale bereikbaarheid voor 
uw organisatie gerealiseerd. De ICT-voorzieningen worden zowel op uw eigen 
locatie als via de cloud aangeboden. Met verschillende beheermogelijkheden 
worden ICT-medewerkers ontzorgd van dagelijks beheer, zodat zij de focus 
kunnen leggen op het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

WAAROM 
UNICA SCHUTTE ICT?

• Uniek breed portfolio, van ICT tot 
telecom;

• Eigen datacenters met eigen 
clouddiensten;

• Benadering vanuit bedrijfsprocessen;
• Onafhankelijk advies;
• Maatwerk op basis van standaarden;
• 24x7 dienstverlening.

Unica Schutte ICT
Ambachtsweg 18
8152 BA Lemelerveld

Science Park 5204 Eindhoven
5692 EG Son

Gyroscoopweg 90-92
1042 AX Amsterdam

T:    088-2222676
E:    info@unicaschutte-ict.nl
W:   www.unicaschutte-ict.nl 

Contact
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Unica Schutte ICT heeft een breed portfolio, dat bestaat uit een krachtige 
combinatie van clouddiensten, ICT-voorzieningen op locatie, telecomoplossingen, 
(web)portalen en ICT-beheer.

• Cloud: Vanuit de dubbel uitgevoerde datacenters worden een cloud platform en 
bijbehorende clouddiensten gefaciliteerd. Klanten beschikken daardoor continu 
over up-to-date functionaliteit en de laatste bewezen ICT-technieken. Werken 
in de cloud betekent daarnaast zeer hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid, 
waarbij klanten volledig ontzorgd worden en optimaal beveiligd zijn.

• Onsite: Unica Schutte ICT kan het ontwerp, bouw en beheer van ICT-
omgevingen ook op uw eigen locatie verzorgen. De ICT-oplossingen worden 
samen met uw eigen ICT-professionals gerealiseerd, of vanuit een fl exibel 
virtueel of remote concept. Tevens zijn hybride oplossingen mogelijk, waarbij 
cloud en onsite met elkaar gecombineerd worden.

• Telecom: Unica Schutte ICT biedt u het totaalpakket voor (mobiele) telefonie, 
mobile device management en bijbehorende verbindingen aan. Door vaste 
en mobiele telefonienetwerk, mobile device management en talrijke digitale 
communicatiekanalen met elkaar te integreren en te koppelen aan de ICT-
omgeving, ontstaat een volledig op elkaar afgestemde oplossing waarmee 
kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden.

 
• (Web)portalen: Met op Microsoft SharePoint gebaseerde oplossingen krijgen 

klanten grip op de documentatie- en informatiestromen binnen hun organisatie 
en wordt de productiviteit van de medewerkers verhoogd.

• Beheer: ICT-beheer in elke gewenste intensiteit. Met 24x7 beheer kent 
de bedrijfskritische ICT-omgeving een maximale beschikbaarheid en 
kunnen klanten zich focussen op hun kernactiviteiten. Uiteraard zijn ook 
tussenvormen bespreekbaar, waarbij zelf een deel van het ICT-beheer 
wordt verzorgd.

Unica Schutte ICT
Portfolio
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Iedere branche stelt andere eisen aan haar ICT-omgeving. De bedrijfsprocessen 
in de zorg vereisen een andere werkwijze dan de processen in de bouw, het 
onderwijs en de zakelijke dienstverlening. Goed inspelen op de specifi eke 
behoeftes die in de desbetreffende branche spelen is dan een vereiste. 

Unica Schutte ICT heeft ruime ervaring in het toepassen van ICT-totaaloplossingen 
binnen diverse branches en biedt ICT-oplossingen afgestemd op de behoefte 
en bedrijfsprocessen die in uw sector spelen. Waar Unica Schutte ICT de ICT-
omgeving voor haar rekening neemt, kunnen klanten zich richten op de core 
business. Voor veel van onze klanten wordt dan ook niet alleen de inrichting, 
maar ook permanent het beheer van de ICT-omgeving verzorgd.

IN DE PRAKTIJK:
Gerechtsdeurwaarder Groenenwegen en Partners gebruikt voor haar 
automatisering een ICT-omgeving die gefaciliteerd wordt vanuit het datacenter 
van Unica Schutte ICT. Hierdoor is het deurwaarderskantoor altijd verzekerd 
van een optimaal beschikbare ICT-omgeving. Daarnaast heeft Groenewegen en 
Partners een virtueel communicatieplatform aan de ICT-omgeving gekoppeld, 
zodat alle vestigingen en medewerkers naadloos met elkaar verbonden zijn. De 
sterke combinatie van cloud, telecom en advies helpt Groenewegen en Partners 
om een toonaangevend dienstverlener in haar sector te blijven.

Unica Schutte ICT
Referenties
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Unica Security
Profi el
Met haar advies en integrale security oplossingen levert Unica Security een 
bijdrage aan de bescherming van mensen en goederen tegen onveilige situaties, 
zoals inbraak, overval, vandalisme en procesverstoringen met gevolgschade. 
Daarmee bewerkstelligt het bedrijf voor klanten aantoonbare besparingen op het 
gebied van mankracht.

Dankzij de integrale dienstverlening die aan de producten is gekoppeld, kan 
Unica Security op afstand de gezondheid van haar systemen monitoren en 
waarborgen. Dat resulteert erin dat alle diensten en producten zich concentreren 
in één samengevoegd security management systeem.

WAAROM UNICA
SECURITY?

• Totaalpakket op gebied van security, 
van advies & implementatie tot en 
met service & support;

• Sterke referenties in complexe 
security oplossingen;

• Safety & Security oplossingen voor 
het lokaliseren van personen tijdens 
een calamiteit; 

• Aantoonbare kennis van 
integrale security producten en 
dienstverlening;

• Focus: integrale beveiliging is het 
enige specialisme;

• Grensverleggende visie op de 
toekomst.

Unica Security
Gyroscoopweg 90-92
1042 AX Amsterdam

T:    020-3556800
E:    info@unica.nl 
W:   www.unica.nl/security  

Contact
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Unica Security biedt een complete productsuite en bijbehorende dienstverlening 
op het gebied van security management. Daarmee worden klanten voorzien 
van een totaaloplossing op het gebied van signaleren, detecteren en verifi ëren. 
Verschillende security oplossingen worden daarbij aan elkaar gekoppeld, zodat 
er één systeem ontstaat waar alle informatie uit gehaald kan worden.

Behalve geïntegreerde Security Management Systemen levert Unica 
Security ook ‘losse’ camerasystemen, inbraaksignaleringssystemen, 
toegangscontrolesystemen en intercomvoorzieningen. Dankzij de combinatie 
van strategisch advies, programmering & inbedrijfstelling, systeemintegratie en 
beheer op afstand kunnen klanten een maximaal rendement op hun investering 
in security oplossingen behalen.

Unica Security
Portfolio
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De klanten van Unica Security bevinden zich hoofdzakelijk in het onderwijs, 
de culturele sector, de gezondheidszorg en de fi nanciële dienstverlening. 
Ook bedrijventerreinen en kantoorgebouwen maken vaak gebruik van de 
dienstverlening. Meestal zijn verschillende vestigingen, locaties en organisaties 
van een bedrijf of instelling in één contract ondergebracht.

IN DE PRAKTIJK:
Verschillende klanten maken gebruik van de diversiteit aan veiligheidsoplossingen 
die Unica Security biedt. In het nieuwe Rijksmuseum in Amsterdam legde 
Unica Security alle detectiemiddelen aan waarmee de bewaking, beveiliging 
en toegangscontrole van het museum zijn gerealiseerd. Voor Mead Johnson, 
fabrikant van zuigelingenvoeding, werd een compleet security management 
platform gerealiseerd voor het bedrijfsterrein in Nijmegen. Bij alarmcentrale MPL 
hielp Unica Security in de selectie van het meest geschikte softwarepakket, 
waarvan het een jaar later alle ICT en software implementeerde.

Unica Security
Referenties
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Regel Partners
Profi el
Als systeemintegrator op het gebied van gebouwgebonden installaties, biedt 
Regel Partners de best passende en meest vooruitstrevende geïntegreerde 
systemen waarmee klanten prestatieverbeteringen kunnen realiseren. Daarbij 
worden diverse installaties gekoppeld en wordt er overkoepelende intelligentie 
en aansturing toegevoegd, zodat alle gebouwgebonden technieken desgewenst 
tot één integraal systeem kunnen worden samengevoegd. Doordat er open 
technologie gebruikt wordt, zijn de oplossingen goed voorbereid op innovaties en 
kunnen aanvullende diensten eenvoudig worden aangesloten.

WAAROM
REGEL PARTNERS?

• Breedste portfolio in de markt 
voor gebouwautomatisering en 
systeemintegratie;

• Landelijke dekking vanuit drie eigen 
kantoren;

• Flexibel in oplossing, plaats en tijd;
• Integratiekennis op bits & bytes 

niveau;
• Eigen 24x7 beheer organisatie;
• Bewezen track record in complexe 

integratietrajecten;
• Leveranciersonafhankelijk.

Regel Partners
De Wel 7
3871 MT Hoevelaken

T:    033-2544848
E:    info@regelpartners.nl
W:   www.regelpartners.nl 

Contact
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Regel Partners realiseert bij voorkeur een totaalintegratie van alle voorkomende 
gebouwgebonden installaties, voor bijvoorbeeld CCTV, brandmelding, inbraak, 
toegang en klimaat. Behalve de koppeling van de diverse systemen wordt ook 
overkoepelende intelligentie en besturing toegevoegd aan de te integreren 
systemen, waardoor een breed scala aan functionaliteit in informatie ontstaat. 
Vanzelfsprekend is Regel Partners ook nog steeds actief op het terrein waar 
haar roots liggen: het automatiseren van klimaatinstallaties met open systemen 
en oplossingen.

In toenemende mate verzorgt Regel Partners met haar diensten en producten 
ook data-ontsluiting uit de gebouwgebonden installaties. Dankzij slimme 
toepassingen die in eigen beheer zijn ontwikkeld, worden klanten voorzien van 
managementinformatie waarmee zij fl inke effi ciencyvoordelen kunnen behalen. 
Daarmee wordt steeds vaker toegevoegde waarde geleverd op de hele keten 
van facilitair management. 

Regel Partners
Portfolio
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Regel Partners richt zich primair op de realisatie en het beheer van oplossingen 
voor gebouwautomatisering op het gebied van comfort, integratie en regeling 
van condities in speciale ruimtes, zoals operatiekamers, cleanrooms en 
onderzoeksruimtes. De diensten en producten worden vooral ingezet voor 
middelcomplexe tot zeer complexe installaties en gebouwen. De oplossingen 
worden vooral gebruikt in de sectoren onderwijs & onderzoek, gezondheidszorg, 
logistiek, industrie, retail en in grote kantoorgebouwen.

IN DE PRAKTIJK:
Voor de Isala Klinieken in Zwolle zijn alle gebouwgebonden installaties, zoals 
inbraak-, toegang- en brandmeldinstallaties, camera observatie systemen, 
meldingen uit een gebouwbeheersysteem en elektrotechnische installaties, 
door Regel Partners met elkaar geïntegreerd tot één totaalinstallatie. Vanuit de 
centrale meldkamer van de zorginstelling worden alle installaties gemonitord 
en centraal bediend bij meldingen of storingen. Daarbij vinden er intelligente 
interacties plaats tussen de systemen en wordt iedere relevante gebeurtenis en 
handeling op de juiste wijze gelogd.

Regel Partners
Referenties
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