JAARVERSLAG
2008

Voor meer informatie over Zenitel:
Rika Coppens, CFO
Tel: (32) 2 370 53 11
Fax: (32) 2 370 51 27
info@zenitel.com - www.zenitel.com
Zenitel NV
Z.1. Research Park 110, Pontbeek 63 - B-1731 Zellik
BTW BE 0403 150 608 - RPR Brussels
The 2008 Annual Report is also available on
www.zenitel.com (investor relations > financial reports) as from 16 April 2009
De jaarbrochure 2008 is ook verkrijgbaar in het Nederlands op
www.zenitel.com (investor relations > financial reports) vanaf 16 april 2009

jaarverslag
2008

inhoudstafel
7

Missie & waarden

9

Geconsolideerde kerncijfers

11

Brief aan de aandeelhouders

15

Mijlpalen

19

Organisatiestructuur

21

Onze activiteiten
21

Overzicht

29	Secure Communication Systems
43	System Integration
57

65

Networks

Wat wij belangrijk vinden ...
65

Het milieubeleid van Zenitel

67

Zenitel kwaliteitswaarborg

68

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

71

Werknemers

75

Verslag van de raad van bestuur

91

Verantwoordelijke personen

93

Documenten ter inzage

95

Verklarende woordenlijst

Missie & waarden

7

MISSIE
EN WAARDEN

9

Geconsolideerde
kerncijfers

11

Brief aan de
aandeelhouders

Missie
“Sommige mensen werken in een wereld waar veiligheid van
doorslaggevende betekenis is.Voor hen is veiligheid van levensbelang.
Zij kunnen niet terugvallen op communicatiemiddelen die ‘bijna
altijd’ werken, maar verdienen de best denkbare oplossingom
het hoofd te kunnen bieden aan de – soms onvoorspelbare –
omstandigheden waarmee ze geconfronteerd worden.
Deze mensen zijn politieagenten, brandweerlui, veiligheidsagenten,
dokters, gevangenisbewakers, scheepsbemanningen en al die
andere mannen en vrouwen die rekenen op de beste communicatie
middelen die beschikbaar zijn. Al die mensen zijn onze klanten. Voor
hen doen wij onze uiterste best. We zorgen ervoor dat zij dat ene
levensbelangrijke telefoontje kunnen plegen.”
Zenitel is een toonaangevende speler voor directe spraak- en
datacommunicatie. Communicatieproducten, communicatienetwerken
en systeem integratiediensten die zo betrouwbaar zijn, zo snel en zo
veilig, dat zij ook bij crisissen als kritieke communicatiemiddelen
inzetbaar zijn. De communicatieproducten en -diensten van Zenitel
zijn dan ook dé keuze bij uitstek van al wie bij de overheid of
beroepsmatig betrokken is bij het beschermen van mensenlevens
of het beheren van levensbelangrijke activiteiten.
Zenitel is een beursgenoteerde onderneming (Euronext). De
hoofdzetel van Zenitel is in België gevestigd.

15
We care about respect – daarom
hebben wij de hoogste
waardering voor:
MENSEN
het zoeken, behouden & ontplooien
van goede medewerkers
KLANTEN
de gebruikers van onze systemen
en producten
RESULTATEN/ WAARDE VOOR DE
AANDEELHOUDER
onze resultaten en zullen wij onze
ideeën uitwerken om zo onze
doelstellingen te realiseren
LEADERSHIP
een sterke filosofie
en beleidsrichtlijnen
TEAMINSPANNING
operationele integriteit en
teamwork
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Waarden van de onderneming
De eigen ondernemingswaarden vormen het fundament waarop
Zenitel gebouwd is. Zenitel hanteert die waarden bij al zijn
activiteiten en probeert die waarden te allen tijde na te leven of
te overtreffen, waardoor klanten, werknemers, aandeelhouders en
andere stakeholders vertrouwen kunnen hebben in de onderneming.
Het motto daarbij luidt ‘We care about respect’ en als dusdanig
houden wij ons aan onderstaande bedrijfsprincipes:
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kerncijfers
Boekjaar afgesloten op 31 december
(in duizend EUR)

2008

2007

2006

2005

2004

Omzet (inclusief onderhanden werk)

92,166

95,264

115,313

125,038

116,951

Terugkerende EBITDA

-2,627

-249

2,320

-1,800

356

Bedrijfswinst

-12,978

-10,646

-1,604

-8,508

-14,315

Nettoresultaat over het boekjaar

-13,489

-12,465

-3,651

-10,945

-12,885
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Uit de resultatenrekening
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Uit de balans
Balanstotaal

Mijlpalen

69,535

84,127

87,114

89,638

80,684

Eigen vermogen

8,034

24,133

18,129

21,783

18,046

Werkkapitaal

4,540

5,253

7,652

3,984

5,151

21
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Uit het kasstroomoverzicht
Totale kasstromen

65

-6,271

7,353

-2,848

3,518

-3,809

-949

-4,447

-2,015

-4,852

-3,090

Vreemd vermogen (exclusief leaseverplichtingen
en kortetermijnafbetalingen)installments)

15,275

10,604

16,900

9,680

9,684
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Totaal van vreemd vermogen

19,560

15,067

21,600

14,903

15,279

71

Nettoliquiditeitspositie

-1,831

4,591

-2,762

38

-3,380

11.6%

28.7%

20.8%

24.3%

22.4%

Vreemd vermogen/eigen vermogen

190.1%

43.9%

93.2%

44.4%

53.7%

Totaal vreemd vermogen/eigen vermogen

243.5%

62.4%

119.1%

68.4%

84.7%

Vreemd vermogen /terugkerende EBITDA

-5.81

-42.62

7.28

-5.38

27.20

Operationele kasstroom/omzet

-1.0%

-4.7%

-3.6%

-3.9%

-2.6%

Werkkapitaal/omzet

4.9%

5.5%

6.6%

3.2%

4.4%

16,441

13,984

9,727

8,874

5,328

0.49

1.73

1.86

2.50

3.40

-0.82

-0.89

-0.38

-1.23

-2.42

-50.05%

-26.51%

-5.25%

-24.50%

-47.40%

443

433

595

638

641

9

8

9

9

9

452

441

604

647

650

8,421

7,639

6,781

1,950

N/A

Operationele kasstroom

Ratio’s
Aandeel van eigen vermogen

Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in duizend)
Eigen vermogen / aandeel (EUR)
Winst/aandeel (EUR
ROCE
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In de aanloop naar de Olympische Spelen 2008 heeft Zenitel de AlphaCom-centrale in Terminal 2 van Beijing Capital International
Airport (BCIA) geüpgraded naar het nieuwe veiligheids- en communicatiesysteem STENTOFON AlphaCom E en het systeem
uitgebreid naar de nieuwe Terminal 3. De nieuwe Terminal 3 heeft proefgedraaid in 2008 met AlphaCom E centrales en meer dan
1000 Zenitel-stations. Door de centrales om te leiden, kunnen oproepen toch geplaatst worden, zelfs als een kanaal bezet is of
een verbinding toevallig wordt verbroken.
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15

2008 was een belangrijk jaar voor de Zenitel Groep, een jaar van
verandering en herstructurering. In het eerste half jaar zijn we
begonnen met een strategische bedrijfsbeoordeling om de zakelijke
fundamenten van de bedrijven te versterken en een hele reeks
strategische alternatieven te overwegen met de bedoeling de best
mogelijke waarde te bieden aan de aandeelhouders.
Sinds 1 januari 2008 is Zenitel onderverdeeld in drie belangrijke
activiteiten: Secure Communication Systems, of intercom, System
Integration en Networks. Bij het begin van het jaar hebben we
onze prioriteiten gesteld: het intercomsegment blijven uitbreiden
en ontwikkelen, Networks blijven opladen en de activiteit System
Integration opnieuw vorm geven.
Onze strategie is erop gericht kwaliteitsvolle diensten aan te
bieden aan onze klanten en een sterke en competitieve positie
te garanderen voor de onderneming. Om dit te verwezenlijken,
hebben we de kosten in alle processen en organisaties bekeken en
maatregelen genomen om minder uit te geven aan:


Offerte- en aankoopkosten door nauw in te spelen op de
vereisten van de klant met onze interne capaciteiten en
onnodige uitgaven te vermijden.



Exploitatiekosten, met een aanzienlijke personeelsinkrimping, voornamelijk in het segment System
Integration, in de loop van 2008 en een verbintenis
om kosten te blijven drukken tot een niveau dat de
onderneming zich kan veroorloven.

Tegelijk zijn we blijven streven naar een groei met dubbele cijfers
voor onze intercomactiviteiten, zowel op het vlak van winst als
bedrijfsresultaten (EBIT) en hebben we de activiteiten Networks en
System Integration opnieuw bekeken in het licht van de evoluerende
technologie en de behoeften van de klanten.
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De investeringen op het vlak van Secure Communication Systems beginnen vruchten af te
werpen. Tot op vandaag zijn we nog steeds de enige onderneming die professionele intercomoplossingen
op basis van native IP kan aanreiken. Zo zijn de inkomsten van intercom, voor het derde jaar op rij, gestegen
met meer dan 10%, goed voor ruim 60% van de totale inkomsten van de Groep. De bedrijfsresultaten van
de intercomactiviteit zijn gestegen tot EUR 4.3 miljoen of 7.6 % van de inkomsten.
De vooruitzichten voor 2009 voor Secure Communication Systems blijven veelbelovend omdat de huidige
bedrijfsvolumes in de scheepvaart op hetzelfde niveau zouden moeten blijven (hoewel deze sector zwaar
getroffen wordt door de globale kredietcrisis). Ook andere intercomsectoren blijven sterk presteren, zodat
deze activiteit naar verwacht, althans in de eerste zes maanden van het jaar, stabiel zal blijven.
Door de toenemende marktvraag naar een combinatie van audio met video en/of toegangstechnologie en
omdat de markt snel overschakelt op IP (zowel voor Networks als voor apparaten) is het IP-gebaseerde
STENTOFON AlphaCom-systeem van Zenitel de ideale oplossing om diverse platformen (video, audio,
toegang) met mekaar te verbinden. Voor in de VS hebben we veel vragen gekregen van vooraanstaande
leveranciers van toegang en videobewaking om een volledige oplossing te integreren in de AlphaCom
van Zenitel. Daarom, en anticiperend op de toenemende concurrentie in IP-platformen, hebben we een
OEM-activiteit opgestart in de VS.
Deze activiteit gaat van start in 2009 en we zijn ervan overtuigd dat dit de basis kan vormen om de
intercomactiviteiten te laten groeien tot dubbele percentages in 2010 en daarna.
Een grondige evaluatie van onze activiteiten System Integration en Networks, gestart in begin
2008, heeft tal van gebieden voor verbetering aan het licht gebracht:


Om te beginnen, stonden we niet zo stevig in onze schoenen als sommige van onze concurrenten
op de radiocommunicatiemarkt. We hebben dan ook marktaandeel verloren bij onze belangrijkste
klanten. En dus hebben we onze innovatieve vaardigheden en knowhow getoond door nieuwe,
geavanceerde producten te lanceren waarmee we het vertrouwen van onze klanten hebben
kunnen terugwinnen. Een van die producten is de nieuwe oplossing ANPR (Automatic Number
Plate Recognition) die we geleverd hebben aan diverse politiekorpsen in België en Nederland.
Zo hebben we zelfs het nieuws gehaald op de openbare en private tv-netwerken in België.



Ten tweede hebben we geleerd dat we onze focus moeten verruimen en niet beperken tot
radiocommunicatie, nu gesubsidieerde overheidsnetwerken veel integratiemogelijkheden
wegnemen. De markt van eindgebruikersproducten voor derden, zoals PRC-radioapparatuur,
mobiele en andere radiotoestellen en accessoires, is een vervangingsmarkt geworden, wat
ook een impact heeft op de radioactiviteit. Met het oog op die markttrend hebben we het
segment System Integration aangepast in onze belangrijkste landen (België, Denemarken en
Nederland) om de distributieactiviteiten voor de verkoop van randapparatuur en accessoires te
stroomlijnen. Op die manier kunnen onze vakkundige en ervaren ingenieurs en medewerkers
al hun aandacht richten op de toenemende complexe vraag van onze klanten naar de integratie
van diverse veiligheidsplatformen met gespecialiseerde klantendiensten. Enkele voorbeelden
van deze integratieprojecten:


een oplossing die we ontwikkeld hebben voor een grote overheidsinstelling in Brussel waarbij
toegangscontrole gekoppeld wordt aan bewaking en patrouillering, en aan plaatsbepaling;



een geïntegreerd systeem in een chemisch bedrijf waar we een volledig evacuatie- en
omroepsysteem gebouwd hebben, verbonden met ons MCCN TETRA -netwerk en met een
opvolgingssysteem op de site van de klant.
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Tot slot, voor de activiteit Networks, zijn de klanten een nieuwe weg ingeslagen en vragen die
nu niet meer om “een eigen oplossing”, waarbij ze zelf in het communicatieplatform investeren
en dit beheren, maar om een volledig “door de operator beheerd netwerk”, waarbij de klant en
de operator een specifiek serviceniveau overeenkomen. Die overstap naar beheerde Networks
houdt kansen in voor Zenitel, dat vandaag als enige in België en Nederland een privaat digitaal
TETRA-netwerk aanbiedt.

De herstructurering van 2008 was vooral gericht op de activiteit System Integration. Toch moeten we
nauwgezet blijven opvolgen welke impact de wereldwijde crisis heeft op onze onderneming. Zodra we
merken dat investeringsbeslissingen worden uitgesteld, moeten we maatregelen nemen om de belangen
van onze aandeelhouders te beschermen.
Dus zal onze onderneming ook in 2009 veranderen. We blijven ons inzetten om onze al winstgevende
activiteit Secure Communications Services nog te versterken. Meer veranderingen ook bij System
Integration. We zullen alle activiteiten van System Integration nauwgezet opvolgen om opnieuw tot een
minimale rentabiliteit te komen. Diverse strategische opties, zoals eventuele partnerships of fusies, worden
nog steeds bestudeerd. Intussen worden activiteiten met een laag volume en lage marges geleidelijk
vervangen door integratiediensten met een hogere toegevoegde waarde, nu de klanten steeds hogere
eisen gaan stellen. In sommige takken van de onderneming zijn daar misschien andere vaardigheden
voor nodig en moeten we op zoek naar enkele senior projectmanagers en ervaren software-ingenieurs
om onze professionele competenties binnen System Integration verder te versterken. Networks wordt
een van de hoekstenen die de grondslag vormen voor de activiteiten van System Integration.
Zo zal Zenitel niet alleen een belangrijke veiligheidspartner blijven voor onze bestaande klanten, zowel de
overheid als de industrie. We zullen ook groeien in andere takken van de integratieactiviteit waarbij onze
knowhow inzake veiligheidsprojecten wel eens heel goed van pas zou kunnen komen voor alle klanten
die een geïntegreerde oplossing willen uitbouwen rond, maar niet noodzakelijk beperkt tot, veiligheid.
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Januari
Zenitel Denmark haalt contract met Deense spoorwegen binnen van 44
miljoen Deense Krone
Sinds 1 januari 2008 staat Zenitel Denmark in voor de radio-infrastructuur, de bediening en het
onderhoud van de verkeersinformatiesystemen van BaneDanmark (Deense spoorwegen) in treinstations
over het hele land. Het contract loopt over vier jaar en omvat de verkeersinformatiesystemen, schermen,
luidsprekers en klokken van BaneDanmark in het hele land (uitgezonderd S-trein en lokale treinen), alsook
de aangesloten IT-systemen en de back-upsystemen. Van doorslaggevend belang bij de aanbesteding
was de uitstekende kwaliteit en continuïteit van toelevering en de mogelijkheid om proactief samen te
werken.
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April
Microsoft OPC-interface ontwikkeld, naadloos te integreren met
veiligheids- en gebouwenbeheersystemen
Met de bedoeling audio-oplossingen aan te reiken om de veiligheidsportfolio’s van partnerbedrijven te
versterken, heeft Zenitel in 2008 een standaard Microsoft OPC-interface ontwikkeld die geïntegreerd
kan worden met diverse veiligheids- en gebouwenbeheersystemen. Zenitel gebruikt open interfaces om
STENTOFON AlphaCom E-diensten aan te bieden in een veiligheidsbeheertoepassing door stem-, beelden gegevenslinks te combineren. Met behulp van standaardprotocollen uit de sector en software op maat
kunnen tal van audiodiensten aangeboden worden, waaronder PA-oproep, groepsoproep, radio-overleg
en actieve opname. Dankzij een geavanceerde SDK van Microsoft .Net worden de diensten nog ruimer
beschikbaar.

Mei
Eerste klanten in de gezondheidszorgsector voor Zenitel in Nederland
MCCN heeft een contract afgesloten met een eerste klant, Stichting Altrecht, in de Nederlandse
gezondheidszorgsector, en zo de weg vrijgemaakt voor andere netwerkcontracten met deze klanten en in
de gezondheidszorgsector. In tweede helft van het jaar werd een tweede klant in deze sector aangetrokken.
Naast kleinere klanten, wordt veel aandacht besteed aan grote lopende en toekomstige aanbestedingen
in Nederland en aan grote industriële klanten in de Haven van Antwerpen. In het Caraïbisch gebied zal het
aantal gebruikers naar verwacht blijven stijgen, vooral op Sint-Maarten en Sint-Eustatius.
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Nieuwe STENTOFON-intercom met hoge beschikbaarheid
In mei 2008 heeft Zenitel een uitbreidingspakket met een hoge beschikbaarheid op de markt gebracht
voor de AlphaCom E26. De AlphaCom E26 heeft altijd talrijke stroombronnen ondersteund, maar de
intercom kan nu ook uitgerust worden met een tweede AMC-IP-kaart om defecten te melden. Dus als
een kaart defect is, vindt er een automatische omschakeling plaats zodat de storingstijd beperkt blijft en
de stand-by AMC-IP-kaart het sneller overneemt. Voor de bestaande AlphaCom E26-servers is ook een
upgradekit beschikbaar.

Juli
Automatic Number Plate Recognition, de toepassing van Zenitel wordt
erkend als ‘meest geavanceerde oplossing’ op de markt
In juli en augustus 2008 heeft Zenitel het nieuws gehaald op maar liefst vier publieke en private nationale
zenders. VRT, VTM, RTL en RTBF hebben een item gebracht over de verwezenlijkingen van de Brusselse
politie dankzij de nieuwe ANPR-technologie van Zenitel. Het systeem kwam een tweede keer in het nieuws
toen er een recordaantal wagens werd gescand. De volgende citaten zijn ook in de pers verschenen.


“Een spectaculaire machine”, stelt de burgemeester. “Ze hebben me moeten meenemen voor
een rondritje vooraleer ik het kon geloven. Daarna was ik meteen verkocht.” – De Morgen, 22
juli 2008



‘Broodrooster’ op politieauto vindt negen gestolen auto’s terug. Een nieuwe radarinstallatie van
de Brusselse politie bewees in 2 weken al haar nut.” – De Standaard, 25 augustus 2008



“Radar op politiewagen spoort gestolen auto’s in een mum op.” – De Morgen, 22 juli 2008



“Een gloednieuwe radarinstallatie van de Brusselse politie bewees de voorbije twee weken haar
nut: het toestel vond al 9 gestolen auto’s terug. Zeven tienden van een seconde heeft het nieuwe
radarapparaat nodig om een nummerplaat te screenen.” – Het Nieuwsblad, 25 augustus 2008

Augustus
Zenitel verzekert communicatie in de Chileense metro
Metro de Santiago, dat dagelijks meer dan 2.2 miljoen passagiers vervoert, werkt samen met Zenitel
en het Chileense bedrijf Sometec SA om communicatie “achter de schermen” te voorzien die cruciaal
is voor een vlotte, betrouwbare en probleemloze werking. Zenitel en Sometec SA zullen een nieuw
communicatiesysteem tussen centrale en trein installeren voor twee nieuwe treinen; het contract omvat
ook de verbetering van het bestaande Controlecentrum van Metro de Santiago.
Dit project past perfect binnen het expertisedomein van Zenitel en is gebaseerd op andere referenties, zoals
de metro van Parijs, Marseille en Mexico Stad. Het contract, inclusief een tienjarig onderhoudscontract,
levert Zenitel EUR 2.9 miljoen op.

September
Eerste IP-communicatiesysteem voor gevangenissen in München, Beieren
Zenitels distributiepartner Scanvest GmbH heeft de STENTOFON IP-technologie van Zenitel gebruikt om
PrisCom IP-gevangeniscelstations te leveren aan de Duitse markt en meer specifiek aan een gevangenis
met 300 cellen in München. Elk station beschikt over een eigen call controller die permanent functioneel

7
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Zenitel en Thales ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst inzake
maritieme veiligheidssystemen
Zenitel en Thales, de grote internationale elektronica- en systemengroep, hebben de ondertekening
bekendgemaakt van een marketing- en verkoopsovereenkomst voor maritieme veiligheidssystemen. Via
deze overeenkomst kan Zenitel gebruik maken van de vele maritieme oplossingen van Thales en ook van
de onlangs overgenomen Barco VTS software-unit. Van zijn kant zal Thales zijn aanbod uitbreiden met
nieuwe maritieme veiligheidsoplossingen van Zenitel, inclusief Global Maritime Distress Safety Systems
(GMDSS) en Traffic Monitoring. Beide bedrijven krijgen ook toegang tot elkaars markten en klanten over
de hele wereld.
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Mijlpalen

redundant is met de IP-substationkit. Dit concept is veiliger dan de vereisten van de normale DIN 0834
voor ziekenhuizen en gevangenissen. Nu elke cel over IP beschikt, kunnen Scanvest en Zenitel extra
toepassingen aanbieden, zoals winkelprijslijsten, elektronische registers en andere oplossingen om de
werking van een gevangenis te stroomlijnen.

19

VINGTOR ACM-familie breidt uit
Het VINGTOR ACM Standard Integrated System is een oplossing voor de zeevaart, goedgekeurd voor
telefonie, tweezijdige radioverbindingen, omroepsystemen en algemene alarmen. In 2008 werd het
systeem verbeterd door de systeemcapaciteit uit te breiden met 30% per systeemrack. Tegelijk werden
de diverse systeemracks ook kleiner gemaakt.
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65

Swissphone kiest Zenitel voor onderhoud van pagers
De bekende Zwitserse producent van betrouwbare professionele pagers heeft Zenitel gekozen als
bevoorrecht erkend Service Centre voor pagers in de Benelux. Nu kunnen alle brandweerkorpsen en
andere gebruikers van Swissphone-pagers rekenen op Zenitel om hun pager te herstellen. Zenitel zal de
pagers sneller herstellen en de transportkosten drukken. Zenitel gebruikt de Swissphone-pagers ook in
zijn automatisch alarmsysteem FireBasic en verdeelt de pagers aan de ASTRID-gebruikers in België.

Wat wij belangrijk
vinden ...

71

Werknemers

75

December
Nieuwe generatie TETRA-repeaters
Met ruim zevenentwintig jaar ervaring in het ontwerpen van apparatuur en oplossingen voor radioontvangst in besloten ruimtes en ruimtes met ‘black spots’ heeft Confined Area Solutions AB een
indrukwekkend nieuw gamma TETRA-repeaters gelanceerd, gebaseerd op geïntegreerde ultramoderne
lineaire DL/UL-repeaters en een geavanceerde opvolgings- en controleoplossing. De zes nieuwe repeaters
vervangen de vorige generatie die dateert van 2003 en zijn beschikbaar met diverse opties om te voldoen
aan de eisen van elke klant. Op verzoek kunnen ook oplossingen op maat uitgewerkt worden.
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De activiteiten van Zenitel zijn gebaseerd op één principe: mensen
helpen om te communiceren op het moment wanneer het echt
nodig is.
Sinds 1901 maakt Zenitel het mogelijk voor mensen in nood om
te communiceren; en de onderneming zal dat ook blijven doen.
Veiligheidsbeheer zal in de nabije toekomst immers een van de
allerbelangrijkste activiteiten worden. Waarom? Omdat het gaat om
de veiligheid van mensen.
Zenitel richt zich op de markten die actief zijn in domeinen waar
communicatie van cruciaal belang is. Van cruciaal belang, omdat
er mensenlevens, grote sommen geld of dure activa op het
spel staan. Dit betekent dat deze klanten vaak bereid zijn een
‘verzekeringspremie’ te betalen om de continue beschikbaarheid
en/of kwaliteit van de communicatie te garanderen.
Zenitel hanteert nog een belangrijk principe: innovatiekracht en de
overtuiging dat we door onze historische banden en onze grondige
kennis van de relevante technologieën en klantenbehoeften
de technologische lat nog hoger kunnen leggen en een unieke
marktpositie kunnen verwerven voor onze klanten. Dit is een visie
waarin Zenitel gelooft, een visie waarin we blijven investeren, onder
meer via onze Networks en STENTOFON-intercomplatformen.
Sinds 1 januari 2008 en zoals aangekondigd in het Jaarverslag van
2007 heeft Zenitel zijn managementstructuur aangepast. Nu ligt de
focus niet meer op de regio’s maar op ons kernaanbod.
De managementstructuur en de rapportering zijn nu opgebouwd
rond de drie operationele kenniscentra van Zenitel: Secure
Communication Systems, System Integration en Networks.
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Secure Communication Systems (Singapore, China, Frankrijk, Scandinavië, Italië, VK, Duitsland, Kroatië en VS)
De afdeling Secure Communication Systems presteert sterk met eigen en externe producten en in System
Integration.
System Integration (België, Denemarken, Frankrijk, Nederland)
De afdeling System Integration legt zich toe op projecten rond System Integration, distributie en
bijbehorende onderhoudsdiensten.
Networks (België en Nederland (MCCN) en Caraïbisch gebied (ChuChubi)
De afdeling Networks is gespecialiseerd in operationele netwerkdiensten en omvat de activiteiten van
Zenitels eigen TETRA-Networks in Nederland en België (MCCN) en in het Caraïbisch gebied (ChuChubi).
Naast de nationale Zenitel-zetels en twee jointventurebedrijven in het VK en China, wordt de wereldwijde
aanwezigheid van Zenitel verzekerd door een groot distributienetwerk.

Hoofdactiviteiten
Afdeling Secure Communication Systems en nieuwe producten
Secure Communication Systems ontwikkelt, verkoopt en verdeelt intercomsystemen voor veilige
communicatie in gebouwen, luchthavens en andere plaatsen onshore en op schepen (zeevaart). Het
ontwikkelt en verkoopt ook repeaters voor TETRA en analoge radiosignalen die gebruikt worden in
Confined Area oplossingen (Confined Areas (besloten ruimtes) zijn ruimtes waar de voortplanting van
radiosignalen verhinderd wordt door afwijkingen in de natuurlijke omgeving of kunstmatige structuren).
De sterkste groei voor Zenitel wordt opgetekend in het maritieme segment en op de intercommarkt in
het algemeen, waar de omzet met meer dan 15% gestegen is ten opzichte van 2007. Zenitel zal dan
ook producten blijven ontwikkelen en beheren zodat dit intercomsegment verder kan groeien, zowel
onshore als offshore. Zenitel past de integratieoplossingen ook toe op diverse gebouwenbeheer- en
beveiligingssystemen.
Sinds 2005 wordt aanzienlijk geïnvesteerd op het vlak van Secure Communication Systems. Die
investeringen zijn vooral gericht op de ontwikkeling van het nieuwe IP-intercomplatform, STENTOFON
AlphaCom E voor onshore en VINGTOR ACM voor offshore. Dit platform is IP-gebaseerd en maakt
gebruik van open standaarden, zoals SIP en Web 2.0 diensten, om verbinding te maken met talrijke
veiligheidssystemen, zoals radio, omroepsystemen, telefonie, camera’s en controlekamers of de brug.
Er werd nauwgezet op toegezien dat zowel nieuwe als bestaande klanten gebruik kunnen maken van
IP. Dankzij IP blijven de totale kosten van eigendom van een intercomsysteem ook beperkt omdat dit
geïnstalleerd kan worden op bestaande Networks. Tegelijk biedt de ‘open source technology’
technologie veel meer mogelijkheden om een intercomsysteem te gebruiken. De ‘pratende camera’ is
maar een van de vele voorbeelden waarbij stem gebruikt wordt. Een bewaker in een controlekamer kan
een boodschap omroepen als hij iets ziet gebeuren op zijn schermen, in plaats van iemand op een andere
locatie te verwittigen om seconden of minuten later in te grijpen.
Als aanvulling op het IP-intercomplatform heeft Secure Communication Systems zich verder toegespitst
op een aantal nieuwe IP-stations. In de eerste helft van 2008 heeft Zenitel een aantal aan de wand
bevestigde stations ontwikkeld. Er werd ook een standaard Microsoft OPC-interface ontwikkeld. In de
tweede helft van het jaar was het de beurt aan desktop IP-stations, draadloze DECT-stations en de
integratie van het M100-platform met het AlphaCom E-platform. Tot slot werden de maritieme applicaties
verder ontwikkeld, met onder meer een facturatiesysteem om externe oproepen te factureren.
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Eind 2008 keek Secure Communication Systems uit naar de ondertekening van de eerste overeenkomsten
voor de doorverkoop van zijn producten via nieuwe OEM-kanalen, vooral in de VS. De OEM-markt wordt
beschouwd als een van de belangrijkste groeimarkten, vandaar de noodzaak om beveiligingssystemen
nu volledig samen te brengen onder een koepel. Er werden dan ook meer middelen vrijgemaakt om deze
activiteit te stimuleren.
Zenitel vormt al jaren een succesvol partnerschap met andere veiligheidsfirma’s. Zo hebben AMAG
en Zenitel een veiligheidsbeheerinterface gecreëerd tussen hun producten en sinds 2006 ook een IP
gateway. Samenwerken met Zenitel om de systemen zo nauw mogelijk te integreren is de allerbeste
oplossing en beschikken over een naadloos systeem van een provider is van grote waarde gebleken voor
de klanten.
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System Integration

Zenitel deelt de activiteit System Integration op in twee segmenten:




Lokale markten: de marktsegmenten van de Benelux en Scandinavië voor projecten rond
professionele radiocommunicatie voor openbare veiligheid, overheden, industrie, openbaar en
privévervoer en nutsbedrijven. Deze activiteit bestaat uit drie afdelingen:


PRC (Professional Radio Communication) - distributie van externe producten.



Projects & Engineering Solutions - System Integration, Command & Control, Applicaties,
Confined Areas, PRC projecten & verkoop van zendtijd



Service & Maintenance - zijn niet projectgebonden en kunnen 24 uur per dag geleverd
worden

Internationale activiteiten: de wereldwijde markt voor grote projecten inzake professionele
radiocommunicatie voor maritieme instanties (grondstations/kuststations), beheerders van
metro- en wegennetten; beheerd vanuit België en Frankrijk.
De afdeling International Projecten van Zenitel legt zich toe op de maritieme en spoorwegsector
en op specifieke integratieprojecten, zoals TETRA en technologieën om eigendommen op te
volgen, en oplossingen voor besloten ruimtes.

Omdat de vraag naar eindgebruikersproducten van derde partijen stijgt (zoals PRC-radioapparatuur,
mobiele radio’s en andere radiotoestellen en accessoires) en er steeds meer nood is aan diensten voor
System Integration, besteedt Zenitel ook meer aandacht aan aanbestedingsanalyses en commerciële
ondersteuning met de nadruk op projecten eerder dan productverkoop. Er is geen vraag meer naar
losstaande beveiligingssystemen en er is een groeiend besef dat een veilige omgeving alleen gecreëerd
kan worden door de verschillende systemen te integreren. Een goed voorbeeld van de integratiediensten
die System Integration aanbiedt, is een project waar Zenitel nu aan werkt. Hierbij is het omroep- en
evacuatiesysteem gekoppeld aan het digitale TETRA-communicatiesysteem zodat de redundantie
gegarandeerd is als een van de systemen uitvalt in noodgevallen. Deze vorm van integratie houdt ook
in dat systemen steeds complexer worden zodat klanten continue ondersteuning willen krijgen van
deskundigen, vaak met een mogelijkheid tot 24/7 monitoring. In dit segment wil Zenitel zijn diensten
inzake System Integration aanbieden.
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Zenitel is ook een onafhankelijke systeemintegrator die geïntegreerde oplossingen aanreikt en ontwikkelt
met hardware en software voor stem-, data- en videocommunicatie. In het kader van deze activiteit
verdeelt Zenitel ook communicatieproducten die ontwikkeld en geproduceerd worden door derden, zoals
mobiele en draagbare radiocommunicatieterminals en bijbehorende onderhoudsdiensten.
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Networks
De afdeling Networks van Zenitel biedt voornamelijk zendtijd en andere netwerkdiensten aan professionele
radiogebruikers voor cruciale communicatiedoeleinden.
Om te voldoen aan de behoeften inzake Private Mobile Radio (PMR) en Public Access Mobile Radio (PAMR)
beheert Zenitel zijn eigen TETRA-Networks en verschaft mobiele communicatie in de vorm van zendtijd
alleen of in het kader van een totaaloplossing met zendtijd, (huur)apparatuur en continue ondersteuning
en onderhoud.
Zenitel beschikt over de volgende licenties om TETRA-Networks te beheren voor P(A)MR:


Voor de Nederlandse Antillen en Aruba (in de frequentieband 380-400 MHz);



Voor heel Nederland (in de frequentieband 410-430 MHz);



Voor de Haven van Antwerpen en de Stad Antwerpen (in de frequentieband 410-430 MHz).

De vermelde netwerken omvatten allemaal een redelijk aantal sites, met de bijbehorende
leaseovereenkomsten en infrastructuur om nog grotere netwerkoperaties te dienen. Met deze licenties
kan Zenitel de netwerken beheren en de diensten verkopen, gebundeld als een totaalpakket.
De activiteit Networks haalt gewoonlijk contracten binnen met een looptijd van vijf jaar of langer. Dankzij
het uitgebreide bestand van meer dan 8,000 gebruikers kunnen er meer oplossingen aangereikt worden
en nieuwe veiligheidsconcepten ontwikkeld en geïntroduceerd worden - wat de veiligheid van Zenitels
klanten, hun medewerkers en eigendommen ten goede komt.
De netwerkfocus van Zenitel richt zich vooral tot grote industriële klanten in de Haven van Antwerpen en
in Nederland. In het Caraïbisch gebied zal het aantal gebruikers naar verwacht blijven stijgen, vooral op
Sint-Maarten en Sint-Eustatius.
In 2008 heeft Zenitel zijn eerste netwerkklanten in de Nederlandse gezondheidszorgsector mogen
verwelkomen en heeft zo de weg vrijgemaakt voor bijkomende netwerkcontracten met deze klanten en
in de rest van de gezondheidszorgsector.
De strategie van Zenitel is om zo veel mogelijk inkomsten opleverende gebruikers te krijgen op
haar netwerken en te blijven investeren in de netwerken met nieuwe commerciële inspanningen en
partnerships. Nieuwe marktopportuniteiten bieden mooie kansen om te groeien
.

Zenitel Belgium NV heeft een licentie om een
radiocommunicatienetwerk aan te bieden aan bedrijven in de
Haven van Antwerpen. Het nieuwe netwerk maakt gebruik van de
digitale TETRA-technologie. Deze technologie wordt ook gebruikt
door de Belgische diensten voor openbare veiligheid.

►

7

Missie & waarden

9

Geconsolideerde
kerncijfers

11

Brief aan de
aandeelhouders

15

Mijlpalen

19

Organisatiestructuur

Onze activiteiten

25

65

Wat wij belangrijk
vinden ...

71

Werknemers

75

Verslag van de raad
van bestuur

91

Verantwoordelijke
personen

93

Documenten ter inzage

95

Verklarende
woordenlijst

7

Missie & waarden

9

Zenitel is een gevestigde, globale marktspeler met tientallen jaren ervaring. Het belangrijkste bezit van de
onderneming is kennis: kennis van de gebruikers, kennis van de technologie en kennis van de sector.
Zenitel engageert zich voor zijn bestaande klanten- en distributiebestand dat in de loop der jaren werd
opgebouwd: meer dan 13,000 schepen, ruim 1,300,000 Zenitel-intercompunten, zo’n 25,000 gebruikers
van TETRA-terminals en een klantenbestand voor System Integration van meer dan 7,000 overheids- en
privé-instellingen. Om de klanten te binden, heeft Zenitel er bij de ontwikkeling van het nieuwe IPsysteem voor gezorgd dat dit achterwaarts compatibel is met oude intercomstations en -systemen om
zo de investeringen van de klanten te beschermen.
Nog een voordeel is dat Zenitel heel gespecialiseerd en gericht blijft werken; altijd gericht op het segment
kritische communicatie van de veiligheidsmarkt. Om die reden kunnen in de specifieke stations van
Zenitel, zoals de gevangenisstations, ook kenmerken geïntegreerd worden op verzoek van de sector - zo
kan de lichtschakelaar bijvoorbeeld omzeild worden door de hoofdschakelaar. Er zijn weerbestendige, op
maat gemaakte stations waar niet mee geknoeid kan worden voor elke cruciale omgeving, van de streng
beveiligde cellen over de bezoekerspoorten tot de parking. Elk station is makkelijk te gebruiken - zodra
de oproep tot stand is gebracht, kan handenvrij gesproken worden.
Voor veel klanten is de audiokwaliteit van het allergrootste belang. Bij kritische communicatie is immers
niets zo belangrijk als de uitstekende stemkwaliteit. Omdat stemgeluiden worden overgebracht op hifibandbreedte (18 kHz) klinken die helderder dan met een telefoon. Dit is wellicht het beste systeem op
de markt.
En als de knoppen van een station worden ingedrukt, is Zenitel uiteraard ook eigenaar van een van de
beste veiligheidsmerken ter wereld. Met die opvallende gele ‘S’ zijn STENTOFON en VINGTOR overal ter
wereld herkenbaar. Zenitel is ook eigenaar van andere bekende merken, zoals STEENHANS, Ring-Master,
M100, ASACOM, MCCN en ChuChubi Trunking.
Als Zenitel de TETRA-Networks kan beheren, is dat omdat MCCN en ChuChubi de trotse eigenaars zijn
van licenties in deze gebieden: de Nederlandse Antillen en Aruba (in de frequentieband 380-400 MHz),
heel Nederland (in de frequentieband 410-430 MHz), de Haven van Antwerpen en de Stad Antwerpen (in
de frequentieband 410-430 MHz).
Tot slot is Zenitel ervan overtuigd dat het verdere succes van de onderneming valt of staat met de
competentie, de inzet en de gedrevenheid van de medewerkers van de organisatie. Zenitel heeft in
zijn rijke verleden een grondige knowhow opgebouwd die wordt doorgegeven door de ervaring van die
medewerkers.
Omdat haar activiteiten zo complex en zo gespecialiseerd zijn, werkt Zenitel met opgeleide technici en
ingenieurs die over een ruime technologische en marktkennis beschikken. Voortbouwend op die kennis
is Zenitel geëvolueerd van de traditionele analoge activiteit naar de wereld van IT/IP en TETRA, waar alle
audio- en radio-elementen een rol spelen.
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In 2008 zette Zenitels afdeling Secure Communication Systems
(voornamelijk intercom) haar strategie en ontwikkeling inzake VoIPtoepassingen (Voice over IP) voort. Tegelijkertijd werd de geleidelijke
uitfasering van de oudere platforms voortgezet via de integratie in
het IP-platform.

STENTOFON AlphaCom E
STENTOFON AlphaCom E, Zenitels intercomcommunicatiesysteem
dat gebaseerd is op IP, vormt de ruggengraat van Zenitels belangrijke
productportefeuille. AlphaCom E werd op 1 juni 2006 verwelkomd
door de klanten van Zenitel. In 2008 werden 1,978 systemen
verkocht, ten opzichte van 1,376 systemen in 2007. Sinds de
lancering werden 4,097 systemen verkocht. Het volledig op
IP gebaseerde systeem maakt gebruik van de meest recente IP- en
geïntegreerde netwerktechnologieën om het volgende te bieden:


Exacte aanpassing aan een specifieke situatie



Naadloze integratie met andere systemen



Absolute betrouwbaarheid in een kritische situatie

29
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Secure Communication Systems
VTE (aantal)
Externe omzet (K EUR)
Recurrente EBITDA

207
55,745
4,251
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Het volledige IP-assortiment omvat IP-centrales, IP-substations,
IP-masterstations en overeenstemming met IT/IP-standaarden. Het
assortiment maakt integraal deel uit van een totaaloplossing voor
beveiligingsbeheer, waarbij de veiligheid in stand wordt gehouden
via de ingebouwde firewall en het redundante netwerk.

Documenten ter inzage

95

Verklarende
woordenlijst

Op basis van open standaarden zoals SIP en Web 2.0-diensten wordt AlphaCom E naadloos geïntegreerd
met een reeks systemen zoals CCTV, IP- en PBX-telefonie, radio’s, DECT-telefoons, omroepsystemen en
toegangscontrole. Via deze integratie werkt de AlphaCom E niet alleen als communicatiesysteem maar
als kernelement van een centraal controlecenter. Een controlecenter voor een site waar slechts een vijftal
stations vereist zijn op één locatie, of een systeem met meerdere duizenden gebruikers verspreid over
verschillende vestigingen: AlphaCom E werkt in een IP/IT-omgeving en biedt sterke netwerkmogelijkheden
en een vlotte integratie in de IT-systemen.
De controle die de STENTOFON AlphaCom E biedt voor beveiligingssystemen beperkt automatisch de
kwetsbaarheid voor incidenten en verbetert de responstijd.

VINGTOR ACM
In de maritieme sector wordt Zenitels IP-platform AlphaCom E verkocht als VINGTOR ACM, een combinatie
van data- en spraakcommunicatie in één IP-oplossing. VINGTOR ACM-E is in overeenstemming met IEC
60945, IEC 60533, IACS en andere standaarden, en maakt gebruik van gemeenschappelijke bekabeling.
Dit staat borg voor lagere installatiekosten en minder bekabeling tussen brandzones. In 2008 breidde
Zenitel het ACM Standard Integrated System uit om de systeemcapaciteit met 30% per rack te verhogen.
Ook de omvang van de verschillende systeemracks werd verkleind.
De VINGTOR ACM-familie bestaat verder nog uit twee IP-systemen: het VINGTOR ACM Standard Integrated
System en het VINGTOR ACM Advanced Integrated System. Het ACM-standaardsysteem ondersteunt
VINGTOR’s geïntegreerde PA-, GA-, Talkback- en Telefoonoplossing en is uitgerust met de meest recente
ontwikkelingen, zoals IP-telefonie, webmanagement en IP-switching. Het Advanced Integrated System
is dan weer één totaalsysteem voor communicatie, data, beveiliging en IP-entertainment (TV, Internet en
gaming) via Zenitels ‘alles in één kabel’ oplossing. Het gebruik van deze geavanceerde bekabelings- en
integratieoplossing resulteert in een aanzienlijke beperking van de bekabelingsinfrastructuur, aangezien
één enkele CAT7-kabel volstaat voor alle communicatietoestellen. De geavanceerde ACM-oplossing
wordt aangeboden aan klanten die gebruikmaken van nieuwe modulaire systemen, zodat de klanten
een keuze kunnen maken uit een brede waaier van functiemodules die het best afgestemd zijn op hun
behoeften. Deze oplossingen zijn geschikt voor 30 tot meer dan 1,000 gebruikers.
Tot slot is VINGTOR ACM-M-A het laatste ACM-systeem. Dit systeem is een analoge PABXtelefooncentrale. ACM-M-A is een kostenefficiënte oplossing die toch voorzien is van de meest recente
ontwikkelingen, zoals lijnkaarten met grote capaciteit, beheer op afstand en onderhoud op basis van IPen webtechnologieën. Optionele VoIP-gateways bieden flexibele interfaces naar analoge telefoontrunks
met vier en acht kanalen.
De klanten van Zenitel zullen ook profiteren van de nieuwe facturatietoepassing die Zenitel in 2008
lanceerde. De toepassing draait op de bestaande AlphaCom E-processorkaart en vereist geen bijkomende
hardware. Dit is een volwaardig facturatiesysteem dat de klanten de mogelijkheid biedt om inkomsten te
genereren uit hun VINGTOR ACM-systeem.

Draadloze DECT
Zenitels DECT-oplossing (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) maakt deel uit van de VINGTOR
ACM-familie waar IP DECT het draadloze alternatief is voor een intercomstation. DECT is de Europese
standaard voor digitale draadloze telefoons die nu al wereldwijd goedgekeurd is.
Om de scheepsbemanning de nodige werkplaatsmobiliteit te garanderen, omvat Zenitels DECT-systeem
DECT-basisstations, repeaters en drie nieuwe telefoons (Rough, EX en Office). Lokalen met stalen muren,
vloeren en plafonds vormen een probleemzone voor DECT, omdat ze moeilijk gedekt kunnen worden
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De draadloze DECT-telefoons, VMP-intercom en analoge telefoons hebben allemaal toegang tot de ACMdiensten. Zelfs in een vijandige radio-omgeving zullen de gebruikers kunnen genieten van de voordelen
van één gebruikerservaring en naadloze mobiliteit.
In oktober 2008 installeerde Zenitel de nieuwe draadloze DECT-oplossing voor het eerst op een zeeschip.
IP DECT wordt in 2009 opgenomen in het STENTOFON-productassortiment.

Masters voor controlekamers
Het STENTOFON Control Room Station verbindt de controlekamer met spraak en audio. Dankzij de
STENTOFON AlphaNet CCoIP®-technologie kan elke controlekamer verschillende sites en toestellen
ondersteunen: tot 255 AlphaCom E-systemen en duizenden intercoms kunnen via IP verbonden worden
met de controlekamer. Dit betekent dat vanaf één enkele veiligheidspost CCTV-camera’s, PA, slagbomen
en deurvergrendelingen op een aantal sites op afstand met één druk op een knop bediend kunnen
worden.
Zenitels CCoIP-technologie biedt een schitterende geluidskwaliteit (7 kHz), evenals mogelijkheden voor
wereldwijde conferentie- en groepsgesprekken aangezien de controlekamer een verbinding tot stand
kan brengen met PA- en radiosystemen op afstand.
De stations bieden functies zoals geavanceerde oproepwachtrijen met prioriteit, waardoor de operator
snel en efficiënt kan reageren op een alarm of een gebeurtenis. Dankzij de grote weergave met veel
contrast en achtergrondverlichting bieden deze stations een uitstekende leesbaarheid.
Om een oplossing met een hoge oproepcapaciteit te garanderen, ondersteunt de oplossing een parallelle
behandeling van oproepwachtrijen, waarbij meerdere operatoren dezelfde oproepwachtrij behandelen.
Bovendien kunnen de oproepen van de lokale controlekamer geëscaleerd of doorgeschakeld worden
naar de centrale controlekamer als een operator bezet is of is ‘s nachts afwezig.
Het controlekamerstation kan ook uitgerust worden met een DAK-module (Direct Access Key). De DAKmodule verleent via één toets toegang tot stations, groepen, omroepzones, radiogroepen en bediening
op afstand van deuren en poorten. Elke toets op de DAK-module is voorzien van een rode en een groene
LED om de status te tonen.
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met radio-ontvangst. Hier kan Zenitel geen 100% radiodekking garanderen. Maar in tegenstelling tot
andere DECT-telefoons biedt Zenitel wel stabiliteit, productiviteit en zelfs een betere radiodekking dan
technologieën zoals WiFi-telefoons.
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Ring-Master Interface
Ring-Master is een voordelige intercomoplossing die gebruik maakt van een door een microprocessor
gecontroleerde centrale om interne handsfree communicatie te bieden.
Zenitel heeft jarenlang alles in het werk gesteld om zijn klanten een vlotte overgang naar nieuwe
technologie en betere producten te bieden, en tegelijkertijd uitstekende diensten te verlenen aan de
huidige Ring-Master-klanten. In 2007 was Zenitel klaar om de RM-AC-interface tussen STENTOFON
AlphaCom E en Ring-Master CB901 te lanceren.
De integratie biedt Ring-Master-gebruikers een migratiepad naar geavanceerde IP-technologie, zelfs met
een systeem dat vrij recent of vele jaren geleden aangekocht werd. Zo kan het systeem nu bijvoorbeeld
uitgerust worden met de meest geavanceerde communicatiediensten en een netwerksysteem worden
dat sterk toezicht combineert met krachtige communicatietechnologieën.
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Sinds de lancering van de interface heeft Zenitel
aan verschillende interfaceprojecten gewerkt, zoals
de upgrade en uitbreiding van Melrose Arch, Tambo
International Airport (ORTIA) in Johannesburg, het Rheine
Ziekenhuis in Duitsland en Stadtwerke Osnabrück, een
energiebedrijf.
Zenitel is ervan overtuigd dat het zijn klanten de beste
oplossingen op de markt kan aanbieden, door ook sinds
januari 2008 een onderhoudsperiode van vijf jaar aan te
bieden.
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Verruimd AlphaCom E Station-assortiment

Een van de nieuwste manieren om te communiceren
via IP is Zenitels nieuwe STENTOFON IP Master Station
dat Critical Communication over IP (CCoIP®) biedt en
rechtstreeks aangesloten kan worden op eender welk punt
in het netwerk. Het nieuw ontwikkelde assortiment omvat
een IP CRM V Master voor controlekameromgevingen,
twee IP Flush Master Stations en een IP Master Station Kit
voor de uitbouw van IP-stations op maat die voldoen aan
de strengste specificaties. In zijn totaliteit biedt Zenitel
een IP-totaalpakket aan dat bestaat uit IP-centrales, IPsubstations, IP-masterstations en overeenstemming met
IT/IP-standaarden, en dat een integraal deel vormt van
een totaaloplossing voor beveiligingsbeheer.
De STENTOFON Desktop Stations zijn specifiek
ontwikkeld voor gebruik in een beveiligingssysteem
waarbij onmiddellijke respons op een veiligheids- of
noodsituatie cruciaal is. De vele functies van deze
stations omvatten oproepverzoek, programmadistributie,
oproeping, groepsgesprekken, conferenties, alarmen
en
geavanceerde
oproepbeheerfuncties
zoals
oproepprioritisering. Masterstations worden geleverd
met programmeerbare toetsen die onmiddellijk toegang
verlenen tot andere stations, groepsgesprekken,
audiocontrole, omroepzones en radiokanalen.
Naast de desktopstations zijn er ook deze hansfree
luidsprekerstations voor wandmontage die zowel bestemd
zijn voor verzonken montage als voor oppervlaktemontage.
Deze stations zijn ideaal voor luchthavens, ziekenhuizen,
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In 2008 bleef Zenitel IP-toepassingen en -apparatuur
ontwikkelen om diensten te kunnen verlenen aan
verschillende klantensegmenten. Zenitel streeft altijd
nieuwe voordelen voor zijn klanten na. Zo resulteren de
IP-substations in combinatie met het IP-platform in een
aanzienlijke daling van de eigendomskosten, aangezien
er geen specifieke bekabeling vereist is.
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beveiligde gebouwen, gevangenissen en correctionele instellingen. Stations voor wandmontage (IP- en
traditionele stations) bieden tal van functies om te voldoen aan alle beveiligingsvereisten. De IP-versies
bieden alle voordelen van IP met softwareupgrade, configuratie en bewaking op afstand en zonder
geografische beperkingen.
Om een maximale beschikbaarheid te garanderen bieden alle stations geavanceerde toezichtsfuncties.
Zo zal bij de lijntest van het station bijvoorbeeld nagegaan worden of er geen functiestoornissen zijn
met betrekking tot de kabel, het netwerk of de elektronica van het station. Daarnaast ondersteunt het
station toontests waarbij het volledige transmissiepad getest wordt, met inbegrip van de microfoon en de
luidspreker.

STENTOFON Micro-Zone PA - PA over IP
PA over IP is Zenitels oplossing voor controlekamers op afstand. Deze nieuwe oplossing biedt de klant
meer service en zekerheid op afgelegen plaatsen, maar deze onbemande sites kunnen ook gemakkelijk
aangesloten worden op een IP-netwerk en zijn gemakkelijk op te volgen en te upgraden vanaf één
centraal punt.
Met de invoering van IP-netwerking en Zenitels Micro-zone PA-oplossing kunnen controlekamers nu veel
grotere gebieden bestrijken dan ooit financieel haalbaar was met privébekabeling. En in tegenstelling tot
vroeger kunnen er Networks aangelegd worden met een onbeperkt aantal camera’s op een onbeperkt
aantal plaatsen, en kan een zone amper één luidspreker omvatten. Nu de mogelijkheid bestaat om
duizenden zones te maken, wordt het mogelijk om individuele mensen te benaderen en berichten door
te geven in lokale gebieden.

Oplossingen voor Confined Areas
Op basis van meer dan 27 jaar ervaring met het ontwerp van apparatuur en oplossingen voor radiodekking
in Confined Areas, kon Zenitel in 2008 twee belangrijke producten lanceren. In september speelde Zenitel
in op de vraag naar compacte TETRA-repeaters voor plaatsen waar de dekking gedeeltelijk is of beperkt
is tot enkele verdiepingen of zones door zijn Mini Repeater te lanceren. De Mini Repeater kan gemakkelijk
geïnstalleerd worden en biedt uitstekende prestaties en het hoogste vermogen in vergelijking met andere
systemen. Deze bijzondere repeater werd zeer positief onthaald op de markt.
Deze lancering werd in de december gevolgd door een indrukwekkend nieuw assortiment van zes TETRArepeaters. De nieuwe repeaters vervangen de vroegere generatie die in 2003 voor het eerst gelanceerd
werd. Ze zijn gebaseerd op uiterst geïntegreerde en geavanceerde lineaire DL/UL-repeaters en vormen
een gesofisticeerde toezichts- en controleoplossing. Ze worden aangeboden in drie versies: fibre-fed,
inline en off-air. Alle opties zijn verkrijgbaar met laag of groot vermogen en kunnen geleverd worden met
reservebatterij. De repeaters worden gebruikt om dekking te verzekeren in besloten ruimtes.
Nieuwe en bestaande klanten zullen tevreden zijn dat de repeaters gemakkelijk geïnstalleerd kunnen
worden en dat in de kleine behuizing een repeater met een groot vermogen schuilt.
In omgevingen zoals tunnels, metrostations of andere waar een hoog niveau van systeemrobuustheid of
redundantie vereist is, kunnen de repeaters uitgerust worden met dubbele glasvezel-/antenne-inputs en
-outputs. De glasvezel- en antenneselectie kan automatisch gebeuren door de repeater zelf of kan op
afstand bepaald worden door het systeem of de operatoren.
Om te voldoen aan de vereisten van de autoriteiten en van mission critical gebruikers controleren de
repeaters actief het vermogen dat naar de antennes wordt gestuurd om feedback te vermijden en
onmiddellijk antennestoringen te detecteren.
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Markten en klantenreferenties
De markt- en klantensegmenten voor Secure Communication Systems kunnen opgesplitst worden in
Maritiem en Onshore, zoals beveiliging van gebouwen, gezondheidszorg, transport & infrastructuur,
gevangenissen & politie en banken & financiële instellingen.

Maritiem
Zenitel heeft communicatieapparatuur aan boord van meer dan 13,000 schepen. Daardoor is Zenitel een
van de grootste leveranciers van maritieme communicatiesystemen. Zenitel Marine levert geïntegreerde
maritieme data- en communicatiesystemen die tegemoetkomen aan de communicatiebehoeften van
allerlei types van schepen, gaande van kleine, gespecialiseerde schepen zoals patrouilleschepen tot
grote tankers, containerschepen, pijpleidingschepen, roroschepen (roll-on/roll-off) en cruiseschepen.
Sinds het jaar 2000 hadden scheepswerven wereldwijd een jaarlijkse capaciteit voor het leveren van
ongeveer 2,000 commerciële vaartuigen.

9

Geconsolideerde
kerncijfers

11

Brief aan de
aandeelhouders

15

Mijlpalen

19

Organisatiestructuur

Onshore
Beveiliging van gebouwen
Zenitel biedt totaaloplossingen aan waarbij communicatiesystemen geïntegreerd worden in systemen voor
gebouwbeheer, toegangscontrole, videocommunicatie, alarmsystemen en andere beveiligingssystemen.
Het segment Beveiliging van gebouwen is Zenitels grootste afzonderlijke markt voor onshore
intercomsystemen.
Klanten in dit segment zijn: The CNN Center, VS; Capitol Hill, VS; The Petronas Twin Towers, Maleisië;
BMW, Duitsland; Musée du Louvre, Frankrijk; The Getty Center, VS; The Smithsonian, VS; Ford Motor
Company, VS en Moët & Chandon, Frankrijk.
Gezondheidszorg
Op de markt van de gezondheidszorg biedt Zenitel volledig geïntegreerde oplossingen aan voor interne
communicatie, omroepsystemen, alarmdistributie en beveiligde communicatie. De producten en
toepassingen worden geïnstalleerd voor gebruik in kamers en zalen, behandelingsruimten, winkels,
administratieve lokalen, hallen, liften enz.
Zenitel installeerde al veel communicatie- en beveiligingssystemen in ziekenhuizen over de hele wereld,
en deze markt is nog altijd aan het groeien. De ziekenhuissector wordt gemoderniseerd, en er wordt steeds
meer nadruk gelegd op veiligheidscommunicatie en installaties voor de beveiliging van gebouwen.
Enkele klanten die onze producten en oplossingen gebruiken: Cisanello Hospital, Italië; Loyola University
Medical Center, VS; Hackensack University Medical Center, Australië en Rikshospitalet, Noorwegen.
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Klanten in het maritieme segment zijn: DOF, REM Offshore, Nordcapital, Stolt Nielsen, Odfjell Tankers, A.P.
Møller en Maersk.
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Gevangenissen en politie
Zenitel levert intercomoplossingen voor politiekorpsen en gevangenissen over de hele wereld. Zenitel
levert celoproepsystemen en controlerende verlichtings-, deur- en alarmsystemen aan een groeiend
aantal detentie-instellingen en gevangenissen in heel Europa. De voorbije 25 jaar was er in alle Europese
landen duidelijk een algemene toename van de criminaliteit. Deze markt groeit naarmate er vraag is naar
meer capaciteit en betere communicatie en beveiliging.
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Transport en infrastructuur
Intercomsystemen zijn ideaal voor transportomgevingen waar de strengste vereisten gelden inzake
efficiëntie van het personeel en tijdige en kritische communicatie in combinatie met openbare diensten
en informatie. De infrastructuursector heeft de neiging zich te focussen op een eenvoudige werking en
een hoge veiligheid, in combinatie met een volledige integratie in andere beveiligingssystemen, en in het
bijzonder draadloze mobiele communicatie. Zenitel ontvangt meer aanvragen voor spoorwegen, treinen en
snelwegen in de intercomsector. Met zijn draadloze oplossingen, de TETRA radio- en repeateroplossingen
voor tunnels en andere besloten ruimtes, is Zenitel ook heel sterk in deze markt.
De combinatie van PMR, bekabelde intercom- en omroepsystemen wordt vandaag de dag veel gevraagd
om mededelingen aan het personeel te combineren met openbare diensten en informatie. De IP-technologie
wordt geleidelijk aan geïntroduceerd, vooral om de bekabelingskosten te drukken voor communicatie in
uitgestrekte gebieden, maar ook ter ondersteuning van nieuwe efficiëntieverhogende diensten.
In deze sector mag Zenitel de luchthavens als een van de belangrijkste klantsegmenten beschouwen.
Belangrijke luchthaveninstallaties zijn terug te vinden in: Shanghai Pudong International Airport, China;
Beijing Capital International Airport, China; Incheon International Airport, Korea; Dubai International
Airport, VAE; JFK Airport, VS; Toronto Pearson International Airport, Canada; Frankfurt International
Airport, Duitsland en Charles de Gaulle, Frankrijk.
Ook metro- en wegenautoriteiten en industriële sites maken gebruik van systemen van Zenitel: Metro
van Taipei, Taiwan; SANEF Autosnelwegen, Frankrijk; Shell, Brunei; Honeywell, Australië en Phillips
Petroleum, China.
Er werden TETRA-repeaters geïnstalleerd binnen de volgende TETRA-Networks voor de nationale openbare
veiligheid: RAKEL – Zweden; VIRVE – Finland; C2000 – Nederland; TetraNet en SINE – Denemarken; 112
– IJsland en MCCN – Nederland.
Banken en financiën
In de sector Banken en financiën zijn een aantal van de grootste intercomsystemen ter wereld geïnstalleerd
om tegemoet te komen aan kritische communicatiebehoeften.
Banken en financiële instellingen vormen van oudsher de stuwende kracht achter de communicatieindustrie, dankzij hun aandacht voor technologie en kwaliteit. Grote wereldwijde structuren binnen de
internationale banksector en de nood aan snelle en betrouwbare communicatie vertaalden zich in de
ontwikkeling van speciale communicatiesystemen voor dealeromgevingen.
Zenitel heeft in deze sector de volgende klanten: Société Générale, Frankrijk; BNP-Paribas, Frankrijk;
Crédit Lyonnais, Frankrijk; Norwegian State Bank, Noorwegen en Federal Reserve Bank, VS.
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Verschillende gevangenissen over de hele wereld hebben de speciale intercomproducten van Zenitel
geïnstalleerd, zoals: Wiltshire Constabulary Headquarters, VK; Polizeipräsidium, Duitsland; Zuidoost Politie
Cellencomplex, Nederland; Politie van Oslo, Noorwegen; Rheinbach, Duitsland en SuperMax Correctional
Facility, VS.
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Onderzoek & Ontwikkeling
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Binnen Secure Communication Systems spitste de Ontwikkelingsafdeling zich na de ontwikkeling
van het intercom IP-hoofdplatform toe op de verzonken en wandgemonteerde stations voor
controlekamers en ziekenhuizen. Tegelijkertijd werd een gestandaardiseerde Microsoft OPC-
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interface ontwikkeld met het oog op de integratie in verschillende systemen voor gebouw- en
beveiligingsbeheer. De integratie in de systemen voor gebouwbeheer van Siemens & Honeywell
werd voltooid. In de tweede helft van 2008 werden de IP-desktopstations en de draadloze
DECT-oplossing ontwikkeld en werd het M100-platform (het vroegere Phillips-systeem) verder
geïntegreerd in de STENTOFON AlphaCom E. De belangrijkste ontwikkelingen van 2008 waren:


VINGTOR-facturatieoplossing – biedt de klanten de mogelijkheid om inkomsten te genereren uit hun
VINGTOR ACM-systeem



Uitbreiding van de VINGTOR ACM-familie – een verhoging van de systeemcapaciteit met
30% per systeemrack



Draadloze DECT-oplossing voor VINGTOR ACM en STENTOFON AlphaCom E – om
werkplaatsmobiliteit te garanderen



High Availability Exchange – beperkt de niet-beschikbare tijd tot de tijd die de stand-by AMCIP-kaart nodig heeft om de activiteit over te nemen



Uitbreiding van het assortiment VINGTOR- en STENTOFON-stations



Nieuwe generatie van zes TETRA-repeaters – plus een nieuwe Mini Repeater

Voor meer informatie verwijzen we naar het hoofdstuk Onze activiteiten - hoofdactiviteiten (pagina 22).
Daar vindt u een gedetailleerde beschrijving van de hiervoor vermelde ontwikkelingen.

Leveranciers, partners en strategische allianties
Zenitel voert regelmatig besprekingen met zijn productiepartners om zijn eigen productassortiment te
verbeteren, de leveringstijden te verbeteren en de component- en productkosten te drukken. Bovendien
werkt Zenitel samen met zijn leveranciers om de producten te herontwikkelen als doel componenten te
verwijderen die schadelijke materialen bevatten.
Zenitel werkt samen met zijn leveranciers om waar nodig betere prestaties te bevorderen. Zenitel onderzoekt
ook aspecten zoals monitoring, resourcebeheer en -behandeling, en dit volgens de Zenitel Richtlijnen voor
Leveranciers. In 2008 vonden controles plaats bij een aantal belangrijke leveranciers, onder andere in
Denemarken en Noorwegen.
Wat de partnerallianties betreft, bleef Zenitel productontwikkelingen maken en feedback geven aan de
beveiligingswereld. Maar in 2008 begon Zenitel zich ook te focussen op de levering van audio-oplossingen
om de beveiligingsportefeuilles van de partnerondernemingen uit te breiden. Er werd een standaard
Microsoft OPC-interface ontwikkeld met het oog op de integratie in een brede waaier van systemen
voor gebouwbeheer. De integratie in de systemen voor gebouwbeheer van Siemens & Honeywell werd
al voltooid.
Zenitel werkt al jarenlang succesvol samen met partnerbedrijven die gespecialiseerd zijn in beveiliging. Zo
hebben AMAG en Zenitel bijvoorbeeld een vaste interface voor beveiligingsbeheer tussen hun producten,
en sinds 2006 een IP-gateway. De samenwerking met Zenitel om de nauwst mogelijke integratie tussen
systemen te creëren, resulteert in de beste oplossingen in hun categorie. En het feit te kunnen beschikken
over één naadloos systeem van één enkele leverancier, is een belangrijke waarde gebleken voor de
klanten. Door vooruit te denken en protocollen te delen kunnen de STENTOFON-systemen geïntegreerd
worden in toegangscontrolelijnen zoals AMAG, Lenel, Software House, RS 2, GE Securit, Open Options
en andere.
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Apparatuur die betrouwbaar is kan vaak als vanzelfsprekend worden genomen. Dit is zeker het geval voor
intercomproducten. Maar stel datzelfde product voor op basis van nieuwe technologie, en plots beginnen
de mensen te beseffen hoe belangrijk dat product eigenlijk is. Die technologie is VoIP. Nu bedrijven
grotere Networks dan ooit tevoren nodig hebben, worden draadloze en digitale technologieën vaak met
elkaar gecombineerd, waarbij VoIP-technologie gebruikt wordt als basis voor alle systemen. Zenitel
krijgt dan ook te maken met een aantal verschillende types van concurrenten: directe of traditionele
fabrikanten van kritische communicatiesystemen die gelijkaardige toestellen of oplossingen aanbieden,
fabrikanten van audiovisuele toegangsoplossingen die zich ook toeleggen op kritische communicatie,
PBX-fabrikanten en nieuwe ondernemingen die zich specialiseren in VoIP. Indirecte concurrenten richten
zich ook op de niet-kritische communicatiebehoeften van klanten en kunnen soms partners zijn.
De belangrijkste traditionele concurrenten voor intercomproducten zijn Commend, wereldwijd, en
Aiphone, vooral in de Verenigde Staten. Directe concurrenten voor intercom in de maritieme sector zijn
Phontech en Gitiesse. Bekabelde technologie heeft echter nog altijd haar plaats en kan in sommige
toepassingen meer aangewezen zijn, vaak ter aanvulling van een draadloze oplossing. Zenitel en zijn
concurrenten bieden hun klanten dan ook een waaier van technologieën aan, zodat ze de technologie
kunnen kiezen die het best afgestemd is op hun behoeften.
Nu SIP voor het eerst een internationale standaard aanreikt voor IP-gestuurde audiosystemen, zag
Zenitel hoe enkele in VoIP gespecialiseerde nieuwe bedrijven toetraden tot de markt. Zo schakelden
ondernemingen zoals Digital Acoustics en Riedel, die voordien actief waren in live geluid en uitzendingen,
over op VoIP. Deze nieuwe ondernemingen hebben een focusstrategie. Dit houdt in dat ze kleine
nicheoplossingen aanbieden in de sector van de kritische communicatie.
Ondernemingen die gespecialiseerd zijn in toegangsoplossingen voor woningen, zoals Aiphone en WRT,
schakelen ook over op kritische communicatie. Deze fabrikanten beschouwen de invoering van de IPtechnologie als een opportuniteit om grootschaligere kritische communicatiesystemen te leveren.
Gezien het uitgebreide wereldwijde gebruik van IP bepaalde de Europese Radio Unie in 2008 een
minimale reeks vereisten om de interoperabiliteit te garanderen tussen apparatuur bestemd voor het
transport van kwaliteitsaudio via IP-Networks. Omroepen gebruiken ook IP-verbindingen om kwaliteitsvol
breedbandgeluid te streamen naar hun productiecentra. Dit valt gedeeltelijk te verklaren door het feit dat
verschillende landen niet langer gebruikmaken van ISDN-diensten, terwijl die in het verleden intensief
gebruikt werden. Aangezien de technologie een van de factoren is die de regels veranderen, wordt Zenitel
geconfronteerd met toenemende concurrentie van ondernemingen zoals Jacques, Digital Acoustics, HME
en Austco.
Bedrijven die traditioneel meer actief waren in de PABX-sector, doen nu ook hun intrede op de markt van
de kritische communicatie. De PBX-fabrikanten moesten het hoofd bieden aan de grote concurrentie van
de GSM-operatoren, die een groot deel van hun markt overnamen omdat de zakelijke gebruikers een
GSM verkozen boven een PBX-telefoon. Om hun positie te beschermen focussen de PBX-leveranciers
zich meer op de verticale toepassingen, inclusief oplossingen voor kritische communicatie. Door hun
omvang hebben ondernemingen zoals Avaya, Cisco en Alcatel veel invloed op de specificaties voor
projecten. Het is voor deze grote PBX-ondernemingen echter vaak een uitdaging om zich aan te passen
aan de specifieke behoeften van de klant.
De rechtstreekse concurrenten voor Zenitels repeateractiviteit zijn Axell Wireless en Andrew. Voor de
markt van de TETRA-repeaters wordt de komende jaren een groei verwacht. De implementatie van
TETRA-etherNetworks in Europa zal de vraag naar dekking in gebouwen en tunnels doen toenemen. Ook
industriële klanten schakelen van analoge communicatiesystemen over op TETRA-Networks.
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cASE STUDY
Zenitel levert systemen voor roroschepen en verbetert de
veiligheid en de bevrachting
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Roroschepen zijn vaartuigen die bestemd zijn voor het transport van cargo op wielen, zoals auto’s, trucks en trailers.
Zenitel kan berusten op veel ervaring met alle verschillende types van roroschepen, zoals ferry’s, cruiseferry’s,
vrachtschepen en aken. In 2008 werden meer dan 800 schepen uitgerust met een nieuw communicatiesysteem
van Zenitel. Al deze oplossingen werden speciaal ontworpen, getest en gecertificeerd voor gebruik aan boord
van schepen.
De uitrusting van twee roroschepen in Singapore was geen sinecure en bleek bij momenten een hele uitdaging.
Roroschepen verschillen van nature al sterk van conventionele vrachtschepen. Maar dankzij zijn ervaring en
toewijding kon Zenitel Marine Asia een allesomvattend communicatiesysteem leveren op basis van Zenitels
VINGTOR-assortiment van boordcommunicatiesystemen voor schepen en offshore installaties.
We kennen allemaal de verhalen van bemanningsleden van roroschepen die vertellen dat de lading nog
vastgesjord moet worden lang nadat het schip de zeilen heeft gehesen. Aangezien brede uitbreidingen van het
dek toegankelijk zijn via een interne helling, bieden ze een flexibele benadering om cargo te hanteren. Maar de
zwenksnelheid, de sjorprocedures en de cargohantering houden in dat de veiligheid van cruciaal belang is.
Het systeem dat Zenitel leverde biedt uitstekende communicatie aan bood, bediening op afstand van
signaaleenheden en alarmdistributie met spraakcontrole in noodsituaties. Het systeem omvat een aantal
individuele maritieme communicatiesystemen die geïntegreerd worden om tegemoet te komen aan alle interne
communicatievereisten.
Het batterijloze VSP-telefoonsysteem staat borg voor de noodcommunicatie tussen cruciale posities aan boord
van het roroschip. Dit systeem vervangt de traditionele Sound Powered Telefoons en is onafhankelijk van de
stroomvoorziening van de vaartuigen.
Een CTB Command Talkback-systeem garandeert een volledige of beperkte lijnselectie voor maximum vier
operatorpanelen. De roroschepen gebruiken hun CTB’s bij het aan- en afmeren, en een MCS Master Clock
System werkt in de lucht.
De kern van het systeem, de analoge AlphaCom ACM-M-A PABX-centrale, staat garant voor de interne
communicatie. De ACM-M-A werd gekozen omwille van zijn optionele VOIP-gateways die flexibele interfaces
bieden naar analoge telefoontrunks met vier of acht kanalen en Zenitels SPA Public Address System, waardoor het
resultaat één geïntegreerd systeem is in plaats van afzonderlijke systemen die parallel werken. Voor de algemene
werking van het schip en als tweede mogelijkheid voor noodoproepen werden een UHF Radio en draadloos
semafoonsysteem geïnstalleerd. Een Zenitel SPA Public Address System Naval Master tv-antennesysteem zorgt
voor een kostenefficiënt omroepsysteem met algemeen alarm, informatie over uitzendingen en entertainmentvideo
en entertainmentdistributie in cabines en openbare lokalen. De bemanning kan enkel beamen dat de kwaliteit
van de antenne zo goed is dat de verwerping van ongewenste signalen door de filters nagenoeg verzekerd is.
De allesomvattende geïntegreerde VINGTOR-systemen werden speciaal ontwikkeld voor de communicatie in
alle zones aan boord van het vaartuig, en het was een uitdagende maar lonende taak om de radiorepeaters
en de antennes te plaatsen om te voldoen aan deze vereiste. Bovendien vroegen de scheepseigenaars om het
radiosysteem aan te sluiten op het ACM-telefoonsysteem, zodat alle draagbare radio’s zouden kunnen bellen
naar individuele telefoontoestellen en omgekeerd. Aan deze kritische technische vereisten werd op korte tijd
tegemoetkomen tot tevredenheid van de scheepswerf en de eigenaar van het schip.
Het verheugt Zenitel te kunnen melden dat beide vaartuigen nu met succes operationeel zijn voor een tevreden klant
in de Noordzee.
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In het eerste kwartaal van 2008 leverde Zenitel Marine Asia Pte. Ltd. een volledig geïntegreerd intern
communicatiesysteem aan boord van twee RORO-schepen die werden gebouwd door Singapore Technologies
Marine in Singapore. ST Marine, een onderneming van ST Engineering, is een vooraanstaande scheepswerf die
sleutel-op-de-deur schepen bouwt, schepen verbouwt en schepen herstelt voor klanten over de hele wereld op
de marinemarkt en de commerciële markt.
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To create: nice illustration with the segments schematically presented

Attention: I’ve changed the text
“These segments can be schematically presented as follow:”
to
These segments can be schematically presented as on left page.
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Lokale activiteiten (Zenitel Belgium, Zenitel
Netherlands, Zenitel Denmark, Norway en Finland)
Voor de dienstverlening aan de segmenten openbare veiligheid
& beveiliging, industrie, openbaar en privévervoer, nutsbedrijven
en autoriteiten kan Zenitels aanbod inzake System Integration
gemakkelijk beschreven worden als een cirkel of een cirkeldiagram
met een kern (zie illustratie hiernaast). Deze kern staat centraal in
de activiteiten van Zenitel en vertegenwoordigt de aanbiedingen op
het vlak van radiocommunicatienetwerken van het bedrijf.
Rond deze netwerken biedt Zenitel drie oplossingen aan:


Producten om te communiceren via het netwerk (draagbare
radio’s, mobiele radio’s, pagers enz.)



Confined Area oplossingen om te garanderen dat er overal
radiodekking is



Applicaties die draaien op het netwerk en die de kritische
communicatie van de klant kunnen bevorderen

En voor elk van deze vier activiteiten biedt Zenitel serviceoplossingen
aan.
De volledige cirkel toont eigenlijk aan dat Zenitel totaalprojecten
kan leveren. Het Zenitel-netwerk kan geleverd worden samen met

43

Kerncijfers
System Integration
VTE (aantal)
Totale omzet (K EUR)

190
34,463.73

Externe omzet (K EUR)

32,478

Recurrente EBITDA (K EUR)

(3,983)

OMZET PER
DOCHTERONDERNEMING

Onze activiteiten
System Integration

Zoals hiervoor al gezegd werd, splitst Zenitel zijn activiteiten inzake
System Integration op in twee segmenten: lokale markten en
internationale activiteiten. Deze segmenten kunnen schematisch
voorgesteld worden zoals op de linkerpagina wordt getoond.

Organisatiestructuur

65

Wat wij belangrijk
vinden ...

71

Werknemers

75

Verslag van de raad
van bestuur

91

Verantwoordelijke
personen

93

Documenten ter inzage

95

Verklarende
woordenlijst

de eindgebruikerapparatuur om dat netwerk te gebruiken, de applicaties die gebruikt worden binnen
dat netwerk (zoals een controlekamer) en de mogelijkheid voor de klant om overal binnen dat netwerk
te communiceren, dus ook in zijn gebouwen, op zijn parkings en wanneer hij op het terrein rondloopt.
Om te garanderen dat de klant zich helemaal geen zorgen hoeft te maken, biedt Zenitel diensten aan.
Alle aanbiedingen van Zenitel zijn geïntegreerd of kunnen ook als autonome aanbiedingen geselecteerd
worden

(Radio) Netwerken
Ook radionetwerken vormen de kern van Zenitels System Integration-activiteit. Dankzij onze uitgebreide
digitale ervaring in Europa – één van de belangrijke hoekstenen van de betrouwbaarheid van de Zenitel
Trunking Networks – is Zenitel een voorloper op het vlak van de migratie van analoge naar digitale
radiosystemen.
De TETRA-standaarden evolueerden om tegemoet te komen aan de behoeften van de hulpdiensten van de
Europese landen die niet met elkaar konden communiceren in geval van een ramp, en ook om tegemoet
te komen aan de communicatie-uitdagingen van de Europese Commissie (EC) in haar inspanningen om
Europese landen te verenigen. TETRA kreeg eigenlijk de nieuwe naam Terrestrial Trunked Radio nadat het
Europees Normalisatie-instituut voor Telecommunicatie (ETSI) ontdekte dat er algemene belangstelling voor
de TETRA-standaarden was buiten de geografische grenzen van Europa.
In 1997 implementeerde Zenitel samen met Motorola het eerste commerciële TETRA-netwerk in
de luchthaven van Oslo, Noorwegen. Vandaag ontwerpt, installeert en levert Zenitel professionele
radiocommunicatienetwerken of delen ervan, voor gebruikers zoals verantwoordelijken van openbare
veiligheids- en beveiligingsdiensten, openbare vervoersmaatschappijen en de industrie, van de Caraïben
over Algerije tot Rotterdam. Of het netwerk nu gebruikmaakt van DMR, TETRA of analoge technologie,
Zenitel kan berusten op een uitgebreide kennis van zowel analoge als digitale technologieën. Bovendien
verkoopt Zenitel dankzij zijn unieke relatie als serviceprovider voor het MCCN TETRA-netwerk ook Airtimeabonnementen aan gebruikers die ervoor opteren geen eigen netwerkinfrastructuur te installeren. Zenitel
kan daardoor servicelevels garanderen die tegemoetkomen aan de hoogste standaarden van de klanten.

Oplossingen
Producten
Er bestaat geen twijfel over het belang van goedwerkende radioapparatuur en accessoires - alle
gebruikers van het digitale radionetwerk zijn afhankelijk van de betrouwbaarheid hiervan. Zenitel is een
PRC-distributeur (Professional Radio Communication) die eindgebruikerapparatuur voor professionele
radiocommunicatienetwerken verkoopt, programmeert, installeert en onderhoudt. De producten
kunnen draagbare of mobiele radio’s, vaste radio’s, pagers, MDT’s enz. zijn. Er is een steeds groter
assortiment producten dat gebruikt kan worden in een netwerk. Voor het ASTRID-netwerk levert Zenitel
ASTRID gevalideerde radio’s. Voor producten die gebruikt worden in een DMR-netwerk levert Zenitel
DMR-radio’s. Zenitel werkt vaak samen met partners - zoals Motorola, EADS en Swissphone - om een
volledig productassortiment aan te bieden. Vandaag heeft Zenitel al meer dan 50,000 TETRA-terminals
geïnstalleerd en geprogrammeerd.
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Voor het ASTRID- en C2000-netwerk levert Zenitel bijvoorbeeld vaak radiodekking in tunnels, parkings
en gebouwen. Het maakt niet uit welk type van radiosignaal vereist is (FM, DAB, C2000, ASTRID,
eigen privénetwerk): Zenitel is erin gespecialiseerd die signalen beschikbaar te maken in zones waar
radiosignalen niet gemakkelijk of helemaal niet doorkomen.
De uitbreiding van radiodekking in Confined Areas werd in 2008 een gevoelig onderwerp. In die mate
zelfs dat sinds juli 2008 een nieuwe wetgeving de eigenaars van nieuwe gebouwen en parkings in België
nu verplicht en adviseert om radiodekking voor het ASTRID-netwerk voor de hulp- en veiligheidsdiensten
te garanderen. Dit bevestigt de bevindingen van Zenitel naar aanleiding van een studie die Zenitel
Belgium in augustus 2007 voerde en waaruit bleek dat 34% van 135 grote overheids- en privégebouwen
in de twee grootste steden van België weinig of geen radiodekking hadden. Ook in Nederland heeft de
overheid een vergelijkbare houding tegenover radiodekking in Confined Areas. Daar begonnen veel lokale
overheden eigenaars van nieuwe gebouwen en parkings te verplichten en te adviseren om radiodekking
voor het C2000-netwerk voor de hulp- en veiligheidsdiensten te garanderen.
Om radiodekking te verzekeren in Confined Areas maakt Zenitel gebruik van repeaters van Zenitels
dochteronderneming Confined Area Solutions en van andere fabrikanten.
Applicaties
Zenitel biedt ook mobiele applicaties aan of applicaties die bedoeld zijn voor een radiocommunicatienetwerk.
Het kan gaan om commando- en controlecentra (bijvoorbeeld Kolibri), toepassingen voor voertuigtracering,
systemen voor automatische nummerplaatherkenning en transportbeheersystemen. Zenitel levert ook
wereldwijd systemen voor metrobeheer voor communicatie tussen het controlecenter en de treinen, en
voor signalering op afstand.
Zenitels omroep- en evacuatiesysteem, FireBasic (een automatisch alarmeringssysteem dat vaak wordt
gebruikt door de brandweer), de EDL Politie Suite (een aantal toepassingen waarmee politieagenten
efficiënt en gemakkelijk digitale geografische analyses van politiegegevens kunnen uitvoeren, met
inbegrip van digitale schetsen van ongevallen en opvolging van criminaliteitcijfers) en ZeniFire uit
Denemarken zijn allemaal goede voorbeelden.
Zenitels ZeniFire, een IT-oplossing die de werkbelasting vermindert en de kans op fouten beperkt
voor werknemers die verantwoordelijk zijn voor de opstelling van rapporten na noodgevallen, werd
in 2008 uitgebreid met drie nieuwe optionele componenten: een RFID-systeem voor automatische
personeelsregistratie, een GIS-systeem voor informatie over de site van de ramp en de omgeving, en
een module voor het beheer van radiocommunicatie en lichtseinen/signalen van voertuigen. Zenitel biedt
deze extra’s aan als opties bij de installatie of achteraf.
ZeniFire is een modulair systeem dat naadloos samenwerkt met andere communicatiesystemen die al
in gebruik zijn. Dit is een toekomstgerichte oplossing die een belangrijk maar vroeger arbeidsintensief
aspect van het kantoorwerk automatiseert. Net zoals veel andere toepassingen van Zenitel werd ZeniFire
oorspronkelijk ontwikkeld voor de brandweer, maar is de oplossing ook perfect aanpasbaar en geschikt
voor andere hulpdiensten.
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Confined Areas
Zorgen voor radiodekking in zones die doorgaans moeilijk te dekken zijn met externe zenders, bijvoorbeeld
in tunnels, gebouwen, ondergrondse constructies en grote overdekte of ondergrondse parkings, is een
specialiteit van Zenitel. Zenitel staat in voor het ontwerp, de installatie en de ingebruikneming van de
passieve componenten (kabels, antennes) en van de actieve componenten (repeaters) die de radiosignalen
opvangen - zoals GSM, openbare radionetwerken en radiozenders - en die deze signalen injecteren in
de zendkabels of -antennes.
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Naarmate de tijd verstrijkt, evolueert het domein van de mobiele applicaties naar het schrijven van
softwarecode en oplossingen die de klanten de mogelijkheid bieden om hun verschillende beveiligingsen communicatieplatformen te integreren in één systeem. De System Integration-activiteiten van Zenitel
bereiden zich voor om te evolueren naar dat expertisedomein, ongeacht het netwerktype dat de kern
vormt van de systemen van de klant.

Services
Het bedrijf verleent ook services rond Zenitels volledig aanbod inzake System Integration. Services voor
een Confined Area oplossing, voor radio’s binnen een bepaalde politiezone of voor een bepaalde applicatie
zoals het evacuatiesysteem van een groot farmaceutisch bedrijf in België. Zenitel biedt diensten aan voor
al zijn System Integration-oplossingen, om te garanderen dat alles operationeel blijft.
Zenitel verleent services na verkoop in flexibele modules die afgestemd zijn op de specifieke behoeften
van de klanten. De klanten kunnen bepaalde modules selecteren, bv. participatie in Zenitels Spare Service
Pool ter aanvulling van hun eigen (lokale) onderhoudscapaciteiten, of ze kunnen alle relevante modules
kiezen zodat ze zich niet langer zorgen hoeven te maken over de onderhoudsaspecten.
Zenitels succes is gebaseerd op het vertrouwen van de openbare veiligheidsmarkt in Zenitel als
systeemintegrator, alsook op Zenitels gedegen kennis van TETRA-Networks, -terminals, - applicaties
en -diensten. Zenitel haalt zeker voordeel uit zijn aanzienlijke referenties op het vlak van digitale
radiocommunicatie. Bovendien heeft Zenitel ervaring met de behoeften van de hulpdiensten in
Nederland, België en Denemarken. De toekenning van contracten aan klanten van Zenitel staat borg voor
de continuïteit en de kwaliteit van de producten en de diensten in de komende jaren.

Internationale activiteiten (Zenitel Belgium en Zenitel Wireless France)
Naast de lokale activiteiten in België, Denemarken en Nederland leggen Zenitel Belgium en Zenitel
Wireless France zich ook toe op internationale activiteiten in Latijns-Amerika, Afrika, Europa, enz. De
internationale activiteiten omvatten vooral kuststations, Confined Areas en metrocommunicatie.
Kuststations/Grondstations
Zenitel levert totaaloplossingen voor beveiligde radiocommunicatie tussen schip en wal volgens de
internationale standaarden en conventies. Voorts levert Zenitel ook GMDSS-systemen (Global Maritime
Distress and Safety Systems) en totaaloplossingen voor vaartuigtracking en -opvolging met behulp van
radio, GPS en radar. De krachtige MF/HF-zenders die voor deze toepassingen gebruikt worden, worden
ook ingezet voor langeafstands spraak- en datacommunicatie van de grond naar vliegtuigen.
Spoor
Zenitel levert ook beveiligde communicatienetwerken en controlekamertoepassingen voor openbaar
vervoer zoals treinen en metro’s, via zijn internationale divisie. Dergelijke oplossingstypes zijn
vergelijkbaar met de oplossingen die worden aangeboden op de nationale markten. Er wordt evenwel
gebruik gemaakt van de THF-technologie voor de traditionele communicatie tussen de drivers en de
centrale commando- en controlecentra, vooral in Latijns-Amerika. De internationale divisie verzekert
ook ondergrondse radiodekking op basis van Confined Area oplossingen en levert omroepsystemen voor
metro’s over de hele wereld.
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Markten en klantenreferenties
Zenitels entiteiten inzake System Integration in de Benelux en de Scandinavische landen opereren lokaal,
terwijl de internationale projectactiviteiten vanuit België en Frankrijk gerund worden. Op al deze markten
kunnen verschillende klantensegmenten onderscheiden worden.
Openbare veiligheid en beveiliging (PS&S)
In dit klantensegment biedt Zenitel een brede waaier van oplossingen aan: eindgebruikerapparatuur
voor professionele radiocommunicatie (draagbare en mobiele radioterminals, inclusief ATEXapparatuur), de infrastructuur voor radiocommunicatienetwerken of delen ervan, Confined Areas om
de dekking van deze netwerken uit te breiden tot zones zonder radiodekking, en toepassingen zoals
commando- en controlecentra.
Zenitel biedt ook naverkoopdiensten aan. Er zijn verschillende formules waaruit de klant kan kiezen. Er
zijn natuurlijk ook serviceoplossingen op maat beschikbaar.
Zenitel is een officiële leverancier voor het ASTRID Public Safety Network in België en C2000 in
Nederland. In Denemarken verzekerde Zenitel de Confined Area dekking in tunnels en leverde het bedrijf
terminals, applicaties (zoals ZeniFire) en diensten aan alle gebruikers van het nieuwe nationale openbare
veiligheidsnetwerk SINE waarvan de go-live in 2009 gepland is.
De lancering van de TETRA-Networks en de toenemende IP-digitalisering vertaalden zich in nieuwe
klantentoepassingen, zoals ANPR (automatische nummerplaatherkenning), voertuigtracking en
gestandaardiseerde databerichten van commando- en controlecentra naar eenheden op afstand en
mobiele dataterminals.
Tot de klanten behoren: de Belgische Federale Politie, de Belgische brandweer, C2000-gebruikers
(Nederland) en Vestegnens Brandväsen (Denemarken).
Overheid
Zenitel is een betrouwbare leverancier van radiocommunicatieoplossingen die de overheid bijstaat
in haar dagelijks werk. Het belangrijkste productaanbod van Zenitel op deze markt bestaat uit
het radiocommunicatienetwerk en eindgebruikerapparatuur zoals draagbare en mobiele radio’s.
De communicatiebehoeften met betrekking tot infrastructuur, (verkeers-) beheersystemen en
overheidsgebouwen omvatten Confined Area oplossingen in tunnels en gebouwen. Tot slot levert
Zenitel controlekameroplossingen waardoor dispatchers gemakkelijk een brede waaier van
communicatieapparatuur en hun mobiele teams op de baan kunnen beheren.
Zenitel kan met trots meedelen dat het bedrijf systemen leverde voor: de Nederlandse Koninklijke
Luchtmacht (Nederland) en de Dienst Stadstoezicht Amsterdam (Nederland).
Openbaar en privévervoer
Zenitel levert beveiligde communicatienetwerken en controlekamertoepassingen voor openbaar vervoer
zoals treinen en metro’s, en voor privévoertuigen zoals taxi’s. Dit is gunstig voor Zenitel, aangezien
de voertuigen die ingezet worden voor openbaar vervoer en hun bestuurders en mobiele teams op de
treinen nu absoluut nood hebben aan betrouwbare spraakcommunicatie met de centrale commando- en
controlecentra, zodat ze in noodgevallen kunnen communiceren en de veiligheid kunnen garanderen.
De divisie System Integration verzekert ook ondergrondse radiodekking via Confined Area oplossingen.
Klanten in dit segment zijn: Banedanmark, Denmarken; de Belgische Spoorwegen; RATP (Parijse Metro),
Frankrijk en MIVB/STIB, Brussel. In de internationale spoorsector zijn de Metro van Santiago (Chili) en
MetroCable Caracas (Venezuela) trouwe klanten.
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Industrie
Zenitel levert aan veel ondernemingen met gevaarlijke of kritische processen. Boorplatformen, raffinaderijen
en andere (petro-) chemische ondernemingen hebben nood aan communicatie voor de beveiliging van
de fabriek, de werknemers en de omliggende omgeving. Voor apparatuur en beschermingssystemen die
bestemd zijn voor gebruik in explosieve atmosferen levert Zenitel ATEX gekwalificeerde VHF- en UHFradio’s.
System Integration levert ook aan de havenindustrie. De eigen beveiligings- en hulpdiensten van bedrijven
hebben behoeften die sterk vergelijkbaar zijn met de klanten in het segment van de openbare veiligheid
en beveiliging. Daarnaast worden mobiele radio’s, Zenitels omroep- en evacuatiesysteem en het
alarmsysteem FireBasic om efficiëntie- en veiligheidsredenen allemaal gebruikt in productieprocessen.
Veranderingen op deze markt vloeien vooral voort uit de steeds strengere veiligheidsvoorschriften/regels in de industrie en de verschuiving van analoge naar digitale communicatie. Veel oude installaties
worden nu vervangen.
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Belangrijke industriële klanten zijn: alle staalfabrieken van Arcelor Mittal, België; de olieplatforms van
Statoil, Noorwegen en Disneyland, Parijs.

49

Nutsdiensten
Zenitel is vertrouwd met de vereisten die verband houden met het runnen van een elektriciteitscentrale
en de complexiteiten van mobiel personeel, een wijdverspreide geografie, Confined Area constructies
en veiligheidsproblemen. Met deze kennis leverde het bedrijf op mat gemaakte netwerk- en
serviceoplossingen aan een aantal energiebedrijven.

Onze activiteiten
System Integration

Organisatiestructuur

De belangrijkste vereiste voor een nutsbedrijf is dat de controlekamer in nauw contact staat met de
mobiele teams, via een betrouwbaar netwerk. Zenitel heeft jarenlange ervaring met de installatie
van meervoudige netwerken, honderden radioterminals voor gebruik op die netwerken en specifieke
radioconsoles in de controlekamer voor de communicatie met de operationele medewerkers op het
terrein.
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Meer recent zijn nutsbedrijven ook geïnteresseerd in datatransmissie via hun radionetwerk. Zenitel speelt
een cruciale rol in de adviesverlening aan de klanten om hun kritische communicatie via de spraak- en
datadomeinen te plannen. In België is ORES een van die klanten.
Maritiem
Zenitel ontwerpt, ontwikkelt en levert totaalsystemen en -oplossingen voor communicatie die voldoen
aan de geldende veiligheidsvoorschriften en wettelijke vereisten voor kustwachters, havenautoriteiten en
veiligheids- en hulpdiensten.
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Havens en maritieme autoriteiten hebben naast communicatie aan land ook beveiligde radiocommunicatie
nodig tussen wal en schip. De vereiste toepassingen omvatten het Global Maritime Distress & Security
System (GMDSS), Navigational Telex Automatic Identification systemen en andere. Deze verplichte
toepassingen worden vaak aangevuld met scheepstrackingsystemen, scheepsverkeerbeheersystemen,
enz. Voor langeafstands data- en spraakcommunicatie van wal naar schip biedt Zenitel een assortiment
krachtige zenders aan.
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Maritieme VHF-, MF- en HF-kustcommunicatieoplossingen en interne scheepscommunicatiesystemen
maken ook deel uit van de oplossingenportefeuille van Zenitel.
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Leveranciers, partners en strategische
allianties
Strategische allianties, vooral tussen software- en hardwarebedrijven,
zijn gangbaar met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten en
markten. Zo werkt Zenitel Netherlands samen met Cuperus Consultants
om samen een nieuwe geïntegreerde dispatching- en track en trace
oplossing te ontwikkelen. In België brengt Genetec, Zenitels leverancier
van het ANPR-systeem (voor automatische nummerplaatherkenning),
wijzigingen aan de oplossing aan op verzoek van Zenitel. Verder geeft
Zenitel het ANPR-systeem een meerwaarde door de toevoeging van twee
functies: een automatische download van de nummerplaatdatabase
van gestolen voertuigen op de ANPR PC in de wagen via een draadloze
verbinding (bijvoorbeeld WiFi), en een live update van de database van
gestolen nummerplaten via het ASTRID-netwerk. Binnenkort zal het
tijdrovende proces voor de overdracht van informatie van de Federale
Politie naar een lokale PC via een USB-stick en dan naar de ANPR PC in
de wagen verleden tijd zijn. Nu volstaat het gewoon het ANPR-systeem
in de wagen aan te zetten. Er vindt automatisch een live update plaats.
Gemakkelijker kan niet.
Om de verbeteringen nog op een hoger niveau te tillen werkt Zenitel ook
aan de implementatie van kaarten van een andere partner (Eurotronics)
in het ANPR-systeem. De wegenkaarten worden gebruikt om de locatie
van de gescande nummerplaat te identificeren via de GIS-technologie.
Dit maakt de toegang tot de kaartgegevens buitengewoon eenvoudig.
Aangezien de Eurotronics EDL-software gebruikt wordt in meer dan
30% van de overheids- en openbare veiligheidsorganisaties, stelt
Zenitel alles in het werk om de interface af te stemmen op het systeem
van Genetec. Dit zal ook garanderen dat het systeem tegemoetkomt
aan de vereisten van alle klanten en overheidsinstanties.
Voor grotere projecten werkt Zenitel samen met grote integrators om
gespecialiseerde communicatieoplossingen aan te bieden in het kader
van een ruimer aanbod. In oktober 2008 werkte Zenitel bijvoorbeeld
samen met Thales, de toonaangevende internationale elektronica- en
systeemgroep, om maritieme veiligheidsoplossingen te ontwikkelen,
vooral in het toenemende domein van Traffic Monitoring. Aangezien
90% van ‘s werelds goederen getransporteerd wordt over zee en deze
markt een sterke groei kent, was deze evolutie een cruciaal element in
de respectieve strategieën van zowel Zenitel als Thales om hun positie
inzake maritieme veiligheidssystemen te versterken.
Dankzij de overeenkomst kon Zenitel profiteren van Thales’ uitgebreide
portefeuille maritieme oplossingen, met inbegrip van de recent
overgenomen VTS-software-eenheid van Barco. Thales kan dan weer
zijn aanbod uitbreiden met nieuwe maritieme veiligheidsoplossingen
van Zenitel, zoals Global Maritime Distress Safety Systems (GMDSS)
en Traffif Monitoring. Beide bedrijven profiteren ook van toegang tot
markten en klanten over de hele wereld.

In 2008 leverden Zenitel en zijn lokale
partner Nordvest Elektronikk in Kristiansund
de infrastructuur en het volledige
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radiocommunicatiesysteem voor ‘s werelds
diepste verkeerstunnel, de Eikesundsambandet,
in Noorwegen. Deze tunnel vereist strenge
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beveiliging en betrouwbare communicatie in
en rond de tunnelingangen. De radio-installatie
garandeert de weggebruikers volledige FMradiodekking en veilige, effectieve communicatie
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Concurrentie
Het concept ‘coopetition’, waarbij ondernemingen voordeel kunnen halen uit een oordeelkundige mix
van concurrentie en samenwerking, komt vaak voor op het vlak van systeem integratie. Gezien de
toenemende samenwerking en concurrentie tussen leveranciers en systeemintegrators, stelt de Harvard
Business School dat dergelijke activiteiten kunnen leiden tot een expansie van de markt en de vorming
van nieuwe businessrelaties, en misschien zelfs tot de oprichting van nieuwe bedrijfsvormen. Zenitel
vormt daar geen uitzondering op en werkte in 2008 samen met partners en met indirecte concurrenten
zoals Motorola en EADS.
Zenitel kan berusten op meer dan 100 jaar wereldwijde ervaring met draadloze communicatie, spraak
via radio, onderhoud en service. Door de toevoeging van data en toepassingen beschikt Zenitel over de
nodige competenties voor de toekomstige communicatiemarkt en is Zenitel voor andere ondernemingen
een aantrekkelijk bedrijf om mee samen te werken.
De klanten van Zenitel zijn ondernemingen die deze kennis op prijs stellen en inzicht hebben in de aard en het
belang van een mission critical netwerk. Dit heeft niet alleen betrekking op de kwaliteit van de producten, maar
ook op de kwaliteit van de serviceorganisatie. Dit is een kernelement in het succes van Zenitel.
De focus op nieuwe markten zal ook inhouden dat Zenitels divisie System Integration geconfronteerd
zal worden met nieuwe concurrenten. Zenitel streeft ernaar open oplossingen te ontwikkelen indien de
toepassing marktspecifiek is.
Algemeen kunnen de volgende verschillende types van concurrenten onderscheiden worden:
Distributeurs van PRC (Professionele Radiocommunicatie)
Zenitel levert zijn producten zowel direct als indirect. Met verschillende leveranciers, zoals EADS en
Motorola, heeft Zenitel distributiepartnerships afgesloten voor de levering van producten aan andere
resellers, waarbij de focus voornamelijk op de KMO-markt ligt. Op deze markt concurreert Zenitel met
andere distributeurs met dezelfde portefeuille of met distributeurs met een andere portefeuille. De
distributiemarkt groeit en is belangrijk voor Zenitel. Zenitel beseft echter dat de marges laag zijn en dat
er een efficiënte organisatie en effectieve processen vereist zullen zijn om vooruitgang te boeken.
Industriële systeemintegrators
Naast de verkoop van standaardproducten aan andere resellers spitst Zenitel zich toe op System
Integration waarbij de producten een toegevoegde waarde krijgen. Deze waarde kan bijvoorbeeld bestaan
uit de integratie van toepassingen. Op deze markt wordt Zenitel geconfronteerd met concurrentie van
andere systeemintegrators, maar opteert het bedrijf ervoor zich te onderscheiden van de anderen op
basis van zijn specifieke kennis en diensten.
Netwerkleveranciers
In 2008 werd Zenitel ook geconfronteerd met concurrentie van netwerkleveranciers (Telco’s en andere).
Sommige van deze concurrenten hebben hun eigen netwerk uitgebouwd of proberen een nieuw netwerk
uit te bouwen. Dit gebeurt op projectbasis. Gezien het aanbod beheerde diensten van het bedrijf en zijn
MCCN-netwerk biedt Zenitel een interessante oplossing, zowel in termen van aanbod als van kwaliteit.
Aangezien de communicatie cruciaal is voor de klant, heeft Zenitel zijn mensen jarenlang opgeleid en een
grondig inzicht verworven in de behoeften en de vereisten van de klant. Voor nieuwe spelers op deze markt
is het niet gemakkelijk om deze competenties te verwerven zonder enorme investeringen te doen.
Rechtstreekse en concurrerende aanbiedingen voor Zenitels System Integration gebeuren door
verschillende integrators in elk land. In België gaat het om AEG Tranzcom, Koning & Hartman en Flash,
in Nederland om Koning & Hartman, KPN en Flash, in Denemarken om Danimex, Motorola en Hardy
Mortensen, en in Noorwegen om T-Connect en DATAMATIK. Traditionele outsourcers banen zich ook
een weg naar het domein van de systeemintegrators en focussen zich op succesvolle resultaten en een
uitstekende klantentevredenheid.
Rechtstreekse concurrenten voor Zenitels grond- en kuststations zijn Frequentis (Oostenrijk), JRC (Japan),
Harris (VS) en Nautel (Canada).
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Zenitel is een leverancier van de Øresund-tunnel en ontwikkelde het radiocommunicatiesysteem voor veiligheidsdiensten
(Deense/Zweedse openbare veiligheids- en ambulance- en hulpdiensten), treinradio (LSR/STR, GSM-R) en commerciële
diensten (FM-zendkanalen en mobiele operatoren (GSM 900/1800)). De oplossing van Zenitel garandeert de communicatie

Documenten ter inzage

95

vanuit de Drogden- en Lernacken-tunnels naar de bovengrond en omgekeerd. Bovendien biedt de oplossing de
treinpassagiers en de autobestuurders de mogelijkheid om hun gsm en autoradio’s te gebruiken binnen het hele brug- en
tunnelcomplex. De oplossing integreert naadloos verschillende technologieën, zoals FM, VHF, UHF, GSM-R, GSM 900/1800 enz.
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cASE STUDY
Omroep- en evacuatiesysteem voor een GROOT FARMACEUTISCH
BEDRIJF in België
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Het farmaceutische bedrijf beschikt over meer dan 35 gebouwen en worstelde enige tijd met twee afzonderlijke
systemen: een eenvoudig omroepsysteem met eigen luidsprekers dat enkel gebruikt kon worden via een telefoon,
en een evacuatiesysteem met grote buitenluidsprekers die enkel gebruikt kon worden voor de evacuatie van de
volledige fabriek. De geluidskwaliteit was niet te best en het bedrijf ondervond ook hinder van ‘feedbackgeluiden’,
ook gekend als het zogenaamde Larsen-effect.
In de farmaceutische industrie zijn de producten en productieprocessen onderworpen aan strenge controles die in
geen enkele andere industrie gelden. Het bedrijf had dan ook veel nieuwe verzoeken en Zenitel slaagde erin alle
verwachtingen in te lossen. Zo leverde Zenitel een geïntegreerd en flexibel systeem dat oproepen mogelijk maakt
via de vaste telefoons van het bedrijf, via externe telefoons (bv. GSM) en vanaf de operatorconsole.
Een van de verbeteringen die de klant het meest op prijs stelt, is het modulaire principe van de Micro Cell
Evacuation waarvan het systeem gebruik maakt. Dit principe maakt een doelgerichte evacuatie van specifieke
verdiepingen, gebouwen of zones mogelijk. De economische voordelen van Micro Cell Evacuation zijn niet te
onderschatten, aangezien evacuaties van de volledige site zeer duur zijn. Bij de installatie van een centrale
verwerkingseenheid werden voor de controle en het beheer van de hele installatie vijftien gedecentraliseerde
gebouwcontrollers geplaatst op strategische plaatsen binnen de fabriek. Voor elke gebouwcontroller zijn er
maar liefst zestien luidsprekers en vier flitslichtcircuits. Elke gebouwcontroller is via een glasvezelverbinding
aangesloten op de centrale verwerkingseenheid. Zenitels universele oplossing voldoet aan alle vereisten van een
modern omroep- en evacuatiesysteem en maakt gebruik van de gangbare protocollen om een vlotte integratie in
de bestaande IT-infrastructuur van de site te verzekeren. Dit betekent dat er geen speciale kabels vereist zijn en
minder koper- of glasvezelkabels geplaatst moeten worden.
Aan de operatorconsole is een intuïtieve bediening mogelijk via aanraakschermen, en in geval van een globale
evacuatie kan de bediening volledig op afstand gestuurd worden via een met een wachtwoord beschermde VPNinternetverbinding. Bovendien houdt de oplossing een logboek bij van alle gebruikersacties en evenementen.
Het systeem kan ook geïntegreerd worden met het MCCN TETRA-radionetwerk. Als kritieke componenten
uitvallen en het evacuatiesysteem onbruikbaar maken, zijn alle luidsprekerzones toch nog bereikbaar via
radio. In een kritieke situatie werkt het omroep- en evacuatiesysteem ook naadloos samen met het FireBasic®
System, Zenitels automatisch computergestuurd alarmeringssysteem voor individuen. Tot slot kan het systeem
natuurlijk geïntegreerd worden met de hulpdiensten die gebruikmaken van TETRA-radio (politie, ambulances,
brandweerkorpsen, de eigen brandweerdienst van het bedrijf enz.). Daardoor is het ook mogelijk om via TETRAradio’s instructies te sturen naar bepaalde zones.
Aangezien dit een kritische en levensreddende toepassing is, wordt de hele installatie constant gecontroleerd op
defecte componenten. Veel componenten zijn al redundant. Dit beperkt de downtime en de onderhoudskosten,
om een zeer hoge betrouwbaarheid te garanderen en het onderhoudspersoneel proactief te waarschuwen.
Continue real-time monitoring van alle componenten is essentieel voor een fabriek zoals deze. De omvang en de
complexiteit van de activiteiten zijn enorm groot. Zenitels uiteindelijke aanbieding van een systeem dat controle
vanop afstand biedt voor verschillende extra signaleertoestellen of apparatuur van derden (zoals flitslichten en
kleppen), loste alle verwachtingen in.
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In 2008 leverde en installeerde Zenitel een omroep- en evacuatiesysteem dat borg staat voor een uiterst
hoge bedrijfsbeveiliging voor een chemische fabriek in Vlaanderen. Het bedrijf heeft een breed assortiment
geneesmiddelen en is een van de meest innovatieve farmaceutische bedrijven ter wereld. Zenitels geavanceerd
omroep- en evacuatiesysteem maakt gebruik van moderne transmissietechnologie (op basis van TCP/IP) om
kwaliteitsvolle audio over lange afstanden te verdelen met een uiterst hoge flexibiliteit, betrouwbaarheid en
uitgebreide controle- en back-upmechanismen. De architectuur van het systeem, die perfect geschikt is voor
middelgrote of zeer grote sites met veel uitdagende situaties van omgevingslawaai, is modulair en flexibel.
Hierdoor kan het systeem gebruikt worden voor verschillende toepassingen (omroepen, evacuatie, muziek enz.).
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Aangeboden oplossingen en
producten

In dit kader zijn veel mensen er in 2008 achter gekomen dat
gsm’s (Global System for Mobile communication) in noodgevallen
simpelweg niet betrouwbaar genoeg zijn om gebruikt te kunnen
worden voor kritische communicatie. Transportmedewerkers
hebben gemerkt dat sms-berichten die bij problemen of
noodgevallen verstuurd werden niet aankwamen of minuten of
zelfs uren later aankwamen. Erger nog, tijdens massale betogingen,
bij ernstige incidenten of zelfs in de file, kunnen gsm-netwerken
overbelast geraken of zelfs uitgeschakeld worden. Een gsm mag
dan kostenefficiënt zijn, niemand kan ontkennen dat TETRA de
beste en enige technologische standaard is die een betrouwbare
kritische communicatie kan garanderen.
In tegenstelling tot een gsm, werd de opdrachtgestuurde technologie
TETRA ontwikkeld voor overheden en andere professionals, met
functies als ‘prioritaire oproep’ (noodoproep, man down alarmering
die prioriteit op het netwerk toestaan) en groepsoproep (tegelijk
tegen meerdere mensen spreken). De oproep kan ook heel snel tot
stand worden gebracht. Met zijn uitgebreide datacapaciteit en gpsmogelijkheden heeft TETRA veel meer te bieden dan de traditionele
(analoge) radiosystemen. Op het vlak van frequentiegebruik is
TETRA bovendien vier keer efficiënter dan een gsm.
TETRA stelt een ‘Networks’-dienst voor die kan terugvallen op de
ervaring van een operator, zoals de netwerken van Zenitels MCCN
of ChuChubi Trunking. Zo weten klanten zeker dat ze kunnen
communiceren als dat van cruciaal belang is. Omdat ze niet over
gespecialiseerde radio/TETRA-kennis hoeven te beschikken,
kunnen klanten zich volledig toeleggen op de veiligheid van
hun medewerkers en eigendommen en hun cruciale processen
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Door efficiënt te communiceren in noodgevallen kunnen mensen
ingrijpen om mensenlevens te redden, schade en menselijk leed
te beperken en het herstel te bevorderen. Bedrijven zijn hun
nooduitrusting en noodprocedures aan het herbekijken zodat zij
in staat zullen zijn om iedereen die in nood is tijdig te kunnen
verwittigen.
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stroomlijnen. Zenitel heeft voor het eerst netwerkdiensten aangeboden op 1 november 1993 op de
Nederlandse Antillen, op 1 januari 2006 in Nederland en op 1 januari 2007 in België Het netwerk omvat
nu de volledige ‘Randstad’ in Nederland en de Haven van Antwerpen en de stad Antwerpen in België. Of
de netwerken van MCCN en ChuChubi nog uitgebreid worden, hangt af van de specifieke vraag van de
klanten.
Via de infrastructuur van Zenitels MCCN en ChuChubi kunnen klanten gebruik maken van veilige
communicatie als een ‘plug and play’ dienst. Tegelijk kan de klant, aan de hand van Service Levels
Agreements met Zenitel, voor 100 % rekenen op de kwaliteit van de service, vooral in noodgevallen.
Omdat veiligheid en beveiliging nauw verweven zijn met de dagdagelijkse activiteiten van de klant, is het
beslissingsproces gewoonlijk in handen van de IT-departementen, vooral als de radio-infrastructuur van
een organisatie vervangen moet worden. Vandaar dat het ‘outsourcemodel’ de nieuwe norm wordt, ook
voor veilige communicatie.
De netwerkdiensten worden aangeboden tegen een vast tarief en omvatten vier producten:


Voice only - zo beschikken klanten over kritische stemcommunicatie via een bedrijfskritisch
draadloos netwerk;



Data en GPS only - zo kunnen cruciale gegevens altijd en onmiddellijk verstuurd worden, even
betrouwbaar als stemgeluid en zonder vertragingen;



Fallback of sleeper -voor klanten die zelden nood hebben aan kritische communicatiediensten,
maar wel de zekerheid willen dat die beschikbaar zijn als ze die nodig hebben;



All-in voice, data en GPS.

Deze worden vaak aangeboden in pakketten, met eindgebruikerapparatuur, preventieve en correctieve
onderhoudsdiensten en leasing.

Markten
Zenitel biedt mobiele communicatiediensten voor kritische communicatie en situaties via zijn
TETRA-Networks in het Caraïbisch gebied, Nederland en België. De segmenten omvatten industrie,
gebouwenbeheer- en professionele veiligheidsdiensten, onthaalorganisaties, nutsbedrijven, lokale
overheden, openbare vervoersmaatschappijen en iedereen die nood heeft aan professionele PMRcommunicatie (Private Mobile Radio).
Als TETRA-zendtijdprovider wil Zenitel de kwaliteit van de hulpdiensten verbeteren en betere
communicatie aanbieden op het vlak van bedrijfs- en openbare veiligheid. In 2008 reikt Zenitel
zijn klanten steeds meer nieuwe oplossingen aan in de vorm van totaalpakketten - met zendtijd en
commando- en controlekamers bijvoorbeeld.
Klanten met een kleiner gebruikersbestand of klanten die dit cruciale element van hun bedrijfsproces willen
outsourcen, krijgen toegang tot dezelfde technologie en diensten die gebruikt worden door de nationale diensten
voor openbare veiligheid (politie, brandweer, ambulance), zonder te moeten investeren in een uitgebreide
infrastructuur. Zo kunnen grotere gebruikers van Private Mobile Radio (PMR) oplossingen outsourcen en
profiteren van Zenitels ervaring en de investeringen die gedeeld worden met andere gebruikers.
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IMS-onderzoek ziet nog groeikansen voor nieuwe TETRA-toestellen, accessoires, verticale markten en
regio’s. Er is vooral veel belangstelling voor de markt van de nutsvoorzieningen, waar een aantal grote
bedrijven een upgrade van hun communicatienetwerk overwegen

Klantenreferenties
Voor de periode 2007 tot 2008 is het aantal MCCN-klanten bijna verdubbeld. Omwille van de aard van de
activiteit kunnen veel klanten van Networks niet bij naam genoemd worden; vertrouwelijkheidscontracten
verbieden de bekendmaking van deze informatie. Dit zijn enkele van de Networks-klanten voor wie
Zenitel eenmalige projecten heeft geleverd en met wie Zenitel een langdurige relatie heeft opgebouwd.
Overheidsinstanties:
Stadstoezicht Amsterdam; Ambulance Curacao en Gemeente Vlaardingen, Nederland.
Medische sector:
Stichting Altrecht, The Netherlands and Stichting Ipse de Bruggen, The Netherlands.
Industrie:
Ertsoverslagbedrijf Europoort (EECV) en Uniqema, Nederland.
Privébeveiliging:
Checkmate, St. Maarten; Sheriff Security, St. Maarten; A.V.D, Curacao en Securitas, Curacao.
Nutsbedrijven:
Aqualectra, Curacao.

Leveranciers, partners en strategische allianties
Zenitel wil nauw samenwerken met zijn leveranciers en partners en nieuwe innovatieve leveranciers
vinden als er zich een mogelijkheid voordoet om het product- of serviceaanbod te verruimen en te
verbeteren. Een prachtig voorbeeld van nauwe samenwerking met een leverancier is de relatie met
Cuperus Consultants dat een controlekamertoepassing ontwikkeld heeft die geïntegreerd werd met de
MCCN-schakelaar om een ongekende functionaliteit te bieden. Deze nieuwe controlekamertoepassing
heeft alle verwachtingen overtroffen, zowel qua functionaliteit als qua verkoop. Zenitel beseft ook dat
zijn succes afhangt van het succes van anderen en ziet het als zijn verantwoordelijkheid om partners en
leveranciers aan te zetten om soortgelijke normen te hanteren.
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In het Caraïbisch gebied wordt ook het segment van de openbare veiligheidsdiensten beoogd (politie,
brandweer, ambulance) omdat er geen overheidsnetwerk bestaat (behalve in Aruba waar Zenitel
succesvol concurreert met het overheidsnetwerk).

65

Wat wij belangrijk
vinden ...

71

Werknemers

75

Verslag van de raad
van bestuur

91

Verantwoordelijke
personen

93

Als TETRA-zendtijdbeheerder werkt Zenitel samen met vele grote infrastructuurleveranciers. Motorola werd
gekozen voor het MCCN-netwerk in Nederland en België; Rohill was de beste keuze voor de Caraïbische
Networks. De producent wordt gekozen op basis van de markt, de functies, de omvang van het netwerk en
tal van andere factoren. Voor autonome systemen worden alle opties overwogen tijdens de aanbesteding en
alleen de oplossing die het best aansluit bij de vereisten van de klant wordt gekozen.
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Zodra het netwerk opgezet is, heeft de klant een communicatietoestel en mobiele en draagbare radio’s nodig
die het netwerk ondersteunen. Zenitel speelt een grote rol in de overgang naar de nieuwe digitale standaard
TETRA en biedt een volledig aanbod van Private and Public Access Mobile Radios van bekende leveranciers,
zoals Motorola, EADS en Cleartone. Zenitel heeft met al deze partners een overeenkomst afgesloten

Concurrentie
TETRA-Networks zijn nieuw en uniek in de huidige omgeving. Gsm-netwerken kunnen niet voldoen aan
de behoeften van bedrijfskritische radiogebruikers - daar is een specifiek radionetwerk voor nodig. Maar
om met succes een nationaal TETRA-netwerk te lanceren, zal een TETRA-operator niet alleen nieuwe
klanten moeten aantrekken die niet kiezen voor een digitale mobiele dienst, maar ook klanten die TETRA
zien als een alternatief voor gsm of PCN.
Zenitel is de enige onderneming in het Caraïbisch gebied, Nederland en België die een grote commercieel
toegankelijk TETRA-netwerk beheert. De netwerken concurreren vooral op technologisch vlak (analoog,
TETRA of gsm). De rechtstreekse concurrent in Nederland en België is Entropia, die een analoog netwerk
beheert. Indirecte concurrenten zijn de gsm-operatoren in Nederland en België - vooral KPN, Vodafone
in Nederland en Proximus, Mobistar en Base in België - en de gsm- en analoge hoofdlijnoperatoren op
de Nederlandse Antillen.
Het openbaar veiligheidsnetwerk kan soms ook een concurrent zijn omdat niet-veiligheidsgebonden
overheidsgebruikers toegang vragen tot openbare veiligheidsnetwerken.
Wanneer Zenitel mobiele kritische communicatie aanbiedt, kan de klant kiezen om het netwerk te
outsourcen op het netwerk van ChuChubi of MCCN, of om een privénetwerk te selecteren. In 2008 is de
technologietrend geëvolueerd naar TETRA voor kleine, middelgrote en grote netwerken, waarbij klanten
steeds vaker kiezen voor outsource/operatormodellen voor hun netwerken. In 2009 en daarna zal de
concurrentie vooral draaien rond totale kosten van eigendom en minder rond technologie.

In 2008 is Metro de Santiago, een van de
grote spelers van het openbaar vervoer in de
Chileense hoofdstad die dagelijks meer dan
2.2 miljoen passagiers vervoert, begonnen
met de bouw van twee nieuwe uitbreidingen
van het huidige netwerk. Om zeker te zijn
dat alle passagiers veilig en snel vervoerd
worden, zorgt Zenitel voor de communicatie
“achter de schermen” die cruciaal is voor een
vlotte, betrouwbare en probleemloze werking.
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Digitaal MCCN-netwOrk en geavanceerde controlekameroplossing
voor “Dienst Stadstoezicht Amsterdam” (DST), Nederland.
Dienst Stadstoezicht Amsterdam, die instaat voor de bewaking van de openbare ruimte in Amsterdam, was de eerste
klant van Zenitels MCCN-netwerk in 2006. Als deel van de gemeente Amsterdam leggen de mobiele medewerkers
van de organisatie zich toe op drie kerngebieden: bewaking van de openbare ruimte, toepassing van betaald parkeren
in de straten en handhaving en controle van de omgeving. Samen dragen Stadstoezicht en Zenitel bij tot een veilig,
proper en toegankelijk Amsterdam.
DST heeft zo’n 600 medewerkers in dienst die hun draagbare radio’s onderling en tussen de shifts door uitwisselen.
Alle medewerkers die in de openbare ruimte werken en in het veld werken krijgen een draagbare radio mee. Dit kan
gaan om parkeerwachters en personeelsleden die instaan voor het regelen van het verkeer en de verkeersborden.
De nieuwe capaciteiten van de controlekamer worden mogelijk gemaakt door de MCCN-schakelaar te integreren
met de controlekamer zodat de dispatcher de medewerkers in real time kan zien. Opvolging van de operationele
status van de medewerker, huidig gebruik van een gedeelde radio, geografische locatie, hergroepering van radio’s
en tal van andere nieuwe kenmerken verlichten het “administratieve” werk van de dispatchers en verbeteren de
efficiëntie en effectiviteit.
Om toezicht te houden op de openbare ruimte maakte DST tot eind 2005 nog gebruik van het analoge radionetwerk
van KPN, tot dit buiten gebruik werd genomen. DST was dringend op zoek naar een alternatief en de openbare gsmnetwerken kwamen niet in aanmerking omdat de providers niet konden garanderen dat het netwerk continu beschikbaar
zou zijn. Veiligheid is een absolute prioriteit voor de mensen van DST. Ook in noodgevallen moeten de medewerkers
van DST zeker zijn dat hun oproep altijd gehoord wordt. Om kritische communicatie te bieden in geval van nood, koos
DST voor een geoutsourced TETRA-netwerk met een gegarandeerd bereik van 99%, in combinatie met de uitstekende
audiokwaliteit van een digitaal netwerk. Dat netwerk was MCCN. De dienst ging van start in 2006.
Zenitel slaagde erin de volledige oplossing bedrijfsklaar te krijgen binnen drie maanden na ontvangst van de
opdracht. De oplossing omvatte:
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De toepassing van de MCCN-infrastructuur in het volledige werkgebied van DST (“Groot Amsterdam”);
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Een geïntegreerde controlekameroplossing (dispatching en AVLS (Automatic Vehicle Localization System);

71



De integratie van eindgebruikerapparatuur en interne platformen.

Tegelijk en samen met deze oplossing bood Zenitel een platform met garanties voor de toekomst.
In 2008 mocht Zenitel instaan voor de upgrade van de controlekamer naar een Kolibri Advanced platform. De
controlekameroplossing zal een back-up controlekamer voorzien voor een andere DST-faciliteit in Amsterdam voor
fysieke redundantie. De nieuwe controlekamer kan inzoomen op specifieke kaarten, heeft meer controle over de
radio’s in het veld en geeft zelfs aan of die geregistreerd zijn op het netwerk en de groep die geselecteerd werd.
Zenitel helpt DST om de criminaliteit en het vandalisme in te dijken en heeft nu 365 MCCN-connecties geleverd en
biedt een geavanceerde controlekameroplossing. De opdracht voor de nieuwe controlekamer was gebaseerd op de
wensen en vereisten voor een volledige, fysieke back-up van het systeem op afstand. De oplossing Kolibri Advanced
van Zenitel zal DST helpen om te zien en te handelen in één vlotte beweging, onvoorziene omstandigheden onder
controle te houden, de capaciteiten uit te breiden en verschillende systemen makkelijker te integreren. De oplossing
omvat ook een veilige en specifieke IP-verbinding tussen de controlekamers en de MCCN-schakelaar voor de
verwerking van controlegegevens en data, zoals gps-locaties.
Met 750,000 inwoners en miljoenen bezoekers per jaar, beseft iedereen dat parkeren in de stad strikt gecontroleerd moet
worden. DST is een voorloper door, in het belang van de stad, betrouwbare parkeerwachters en betrouwbare Zenitel-tools
te gebruiken, vooral het ANPR-systeem van Zenitel. Die manier van werken ligt aan de basis van hun succes.
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Het milieubeleid van Zenitel
Zenitel zet een volgende stap om de uitdagingen aan te gaan, niet alleen
in onze eigen onderneming, maar in de hele leveringsketen. Leveranciers,
klanten en verdelers worden gestimuleerd om te handelen en zaken te
doen op een milieuvriendelijke manier. Tijdens een Zenitel Supplier Audit
voeren bedrijfsmanagers periodieke controles uit, gebaseerd het principe
van de leveranciersbeoordeling. Zenitel beseft echter dat veel kleine en
middelgrote ondernemingen die afhankelijk zijn van onze onderneming
niet over de resources beschikken om de nodige aandacht te schenken aan
milieukwesties. Zenitel verbindt zich ertoe deze bedrijven te helpen zodat
we allemaal dezelfde doelstelling nastreven en Zenitel zal leveranciers
kiezen die net zo gedreven zijn om samen te werken aan de verbetering
van ons leefmilieu.

11

Brief aan de
aandeelhouders

15

Mijlpalen

19

Organisatiestructuur

21

Onze activiteiten

65
Wat wij belangrijk
vinden ...

WAT WIJ
BELANGRIJK
VINDEN ...

Geconsolideerde
kerncijfers

71

Door een reeks geavanceerde technologieën toe te passen, zoals Voice
over IP, tracht Zenitel de schadelijke impact te beperken en tegelijk de
kwaliteitsnormen te handhaven waar we al zo lang om bekend staan, om
producten te leveren die lang zullen meegaan. STENTOFON-producten staan
bekend als de meest betrouwbare, kwaliteitsvolle communicatiemiddelen
in ‘s werelds meest veeleisende omgevingen en die reputatie zal Zenitel
ophouden. Zenitel gaat tot het uiterste om de inherente betrouwbaarheid
en duurzaamheid van zijn producten te garanderen en de milieu- en
basiskosten zo laag mogelijk te houden. Via een efficiënt servicenetwerk
zorgt Zenitel ervoor dat kritische communicatieapparatuur tijdens de
hele levensduur goed blijft werken. Door de interne knowhow van de
onderneming te benutten (in ruim zeventig landen over de hele wereld) en
door systemen op afstand te controleren en te programmeren via IP, blijven
de reis- en onderhoudskosten beperkt. En zo creëert onze onderneming
een oplossing die, eens toegepast, heel lang zal blijven werken zonder
veel aandacht nodig te hebben.
Om alle materialen te documenteren die gebruikt worden bij de bouw van
een schip en mogelijk schadelijk zijn voor mens of milieu, voldoet Zenitel
Marine Norway aan IMO-resolutie A.962 Clean Design/Green Passport.
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Green Passport wordt gecontroleerd en goedgekeurd door maritieme organisaties, zoals DNV. Na de bouw
wordt gedurende het hele vaarleven van een schip een Green Passport bijgehouden waarin alle latere
wijzigingen van materialen of apparatuur worden genoteerd. De laatste eigenaar overhandigt het Green
Passport samen met het schip aan het recyclagebedrijf.
Als de producten van Zenitel toch hersteld moeten worden, zijn die zo ontworpen dat de onderdelen
makkelijk verwijderd kunnen worden voor eenvoudig onderhoud en recyclage. Daarin voldoet Zenitel aan
de Europese AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) voor milieubehoud, zodat
afgedankte toestellen van Zenitel efficiënt gerecycleerd worden. De producten van Zenitel zijn achterwaarts
compatibel, dit betekent dat oude platformen gemigreerd kunnen worden naar nieuwe platformen zodat die
niet onnodig vervangen moeten worden.
Om bij te dragen aan een beter leefmilieu houdt Zenitel zich aan de doelstellingen van de richtlijn betreffende
de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen door ervoor te zorgen dat alle producten aan
de opgelegde vereisten voldoen. Als de milieuverplichtingen van Zenitel wettelijk vastgelegd zijn, zal de
onderneming deze altijd strikt naleven. In gebieden die niet bij wet bepaald zijn, zet Zenitel zich net zo sterk
in om de milieuprestaties te verbeteren. Daarom, en aansluitend bij de duurzame verbintenis van Zenitel om
ons milieu te beschermen, zal de onderneming alle gevaarlijke stoffen vermeld in de richtlijn uit de Zenitelproducten verwijderen of ontoereikende producten geleidelijk uit productie nemen.
Zenitel Norway voldoet ook aan de Europese REACH-richtlijn N 1907/2006 inzake de registratie,
beoordeling en autorisatie van chemische stoffen om mens en milieu beter te beschermen. Producenten
en invoerders moeten informatie kunnen voorleggen over de eigenschappen van hun chemische stoffen,
zodat die veilig verwerkt en geregistreerd kunnen worden. De REACH-verordening legt ook een geleidelijke
vervanging op van de gevaarlijkste chemische stoffen als er geschikte alternatieven beschikbaar zijn.
De zeer strikte normen op het vlak van afvalverwerking worden steeds verder uitgebreid, zowel op
Europees als op nationaal niveau. In België werkt Zenitel samen met Val-I-Pac; een instelling die
zich toelegt op verpakkingsmateriaal en de recyclage ervan. Val-I-Pac helpt Zenitel om te voldoen aan
de Samenwerkingsovereenkomst inzake preventie en beheer van verpakkingsafval. Door te voldoen
aan deze strenge Belgische overeenkomst, overtreft Zenitel de normen opgelegd door de Europese
wetgeving en wordt beantwoord aan drie belangrijke criteria: Zenitel dient periodiek een preventieplan
in met voorstellen om het geproduceerde volume te beperken; Zenitel gebruikt alleen verpakkingen die
gerecycled of teruggewonnen zijn en Zenitel legt elk jaar cijfers en bewijzen voor aan de Interregionale
Verpakkingscommissie. Zenitel Belgium werkt ook samen met tal van lokale recyclagebedrijven (Vlaams
Gewest) en heeft recyclageprogramma’s uitgewerkt voor alles, van batterijen tot karton.
Bovendien beschikken Zenitel Belgium en Zenitel Netherlands al over het VCA-certificaat in het kader
van het uitgebreide VCA-programma (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) voor de
beoordeling van de bedrijfssystemen inzake beheer van veiligheid, gezondheid en milieu. Zoals vereist,
beschikt Zenitel over een bedrijfsprocedure voor de recyclage van een groot aantal afvalmaterialen.

Zenitel Kwaliteitswaarborg
Beleid inzake kwaliteitswaarbor
Kwaliteit is een volwaardige managementtak in de volledige Zenitel-organisatie. Zo voldoen we aan, en
overtreffen we zelfs, de reikwijdte van de norm ISO9001:2000.
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Sinds 2008 heeft Zenitel in enkele landen een Balanced Scorecard ingevoerd, gebaseerd op de methode
van Kaplan en Norton. De Balanced Scorecard methode van Kaplan en Norton is een strategisch
prestatiebeheersysteem, een manier voor organisaties om de visie en de strategie van een bedrijf concreet
toe te passen. Zenitel heeft op basis van de vier erkende perspectieven vier Zenitel-domeinen afgebakend:


Financieel domein



Klantendomein



Procesdomein



Medewerkers, leer- en ontwikkelingsdomein

om de huidige prestaties op te volgen en informatie te verzamelen over hoe goed de onderneming zal
kunnen presteren in de toekomst.
De Key Performance Indicators (KPI’s) worden gekoppeld aan cruciale succesfactoren die op hun
beurt verband houden met de strategische bedrijfsdoelstellingen en natuurlijk ook aansluiten bij de
missionstatement, visie en strategie van de onderneming. Het management gebruikt deze indicatoren
om de prestaties actief op te volgen en ook bij de maandelijkse evaluatie.
Volgend jaar zullen de diverse managementsystemen verder geïntegreerd worden en de Balanced
Scorecard werd herzien en omgevormd voor 2009.

Normen inzake kwaliteitswaarborg
Het kwaliteitsbeheersysteem van Zenitel, conform de norm ISO 9001:2000, wordt in de diverse landen
regelmatig gecontroleerd en geauditeerd door onafhankelijke accreditatiebureaus. Samen met het
kwaliteitsbeheersysteem hebben de nationale kantoren ook een certificaat gekregen - of zullen dat
binnenkort krijgen - inzake gezondheid en veiligheid op het werk. In de meeste gevallen heeft dit
certificaat ook betrekking op milieukwesties.
België
De Belgische tak van de organisatie heeft in 2001 het certificaat ISO9001:2000 gekregen. Na een
intensief intern auditprogramma werd het kwaliteitsbeheersysteem nu verbeterd en omgevormd. De
interne auditors van Zenitel werden opgeleid en verschaffen nu belangrijke informatie over conformiteit
en efficiëntie. Zenitel Belgium zet ook de eerste stappen om de norm OHSAS18001:2007 in te voeren en
toe te passen, inzake beheer van kwaliteit, milieu, gezondheid en veiligheid op het werk.
Nederland
Na de herstructurering in 2007 is Zenitel Netherlands in 2008 begonnen met de vernieuwing en
vereenvoudiging van zijn kwaliteitssysteem. De eerste audit van dit nieuwe systeem vindt plaats in het
eerste kwartaal van 2009.
Singapore
Het Zenitel-kantoor in Singapore, Zenitel Marine Asia, heeft in 2006 de certificaten ISO 9001:2000 behaald.

Geconsolideerde
kerncijfers

11

Brief aan de
aandeelhouders

15

Mijlpalen

19

Organisatiestructuur

21

Onze activiteiten

67
Wat wij belangrijk
vinden ...

Voor elke managementtak werd een kwaliteitsbeleid uitgewerkt, ondersteund door Key Performance
Indicators (KPI’s), dat wordt bekendgemaakt in de hele organisatie. Dit beleid hangt uit in alle gebouwen,
maakt deel uit van de kwaliteitsbeheersystemen en wordt ook regelmatig bekendgemaakt aan de klanten.
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Het Caraïbisch gebied
In het Caraïbisch gebied heeft de onderneming bijna alle documenten verzameld voor dit
kwaliteitsbeheersysteem.
Noorwegen
Zenitel Norway voldoet aan ISO 9001:2000 en heeft in november 2008 opnieuw dit certificaat gekregen,
zonder afwijkingen. Zenitel Norway heeft in juni 2008 ook de nieuwe certificatie-audit van de ATEXnotificatie gehaald, inzake apparatuur en beschermingssysteem voor gebruik in omgevingen met
ontploffingsgevaar. Zenitel Wireless Norway heeft in 2008 het certificaat ISO 9001:2000 behaald.
Denemarken
In 2008 werden bij Zenitel Denmark externe audits uitgevoerd voor de ISO9001:2000-certificatie, zonder
opmerkingen van de externe auditor. In dit kader heeft de onderneming ook de beschrijvingen van de
bedrijfsactiviteiten aangepast zodat die de processen correct weergeven.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De oplossingen van Zenitel zijn vooral cruciaal in situaties waar ‘normale communicatiemiddelen’ niet
werken. Op zulke momenten zijn betrouwbare oplossingen nodig, vooral als er levens op het spel staan.
Dit is misschien wel de belangrijkste bijdrage van onze onderneming aan een positieve en vreedzame
ontwikkeling van de maatschappij.
Als verantwoordelijke onderneming beschikt Zenitel over een efficiënte serviceorganisatie zodat onze
klanten levens, eigendommen en activiteiten kunnen beschermen.
De onderneming wil ook blijk geven van goede burgerzin en bijdragen aan de verbetering van ons milieu en de
welvarendheid van de lokale gemeenschappen waar de onderneming actief is. In Philipsburg, de hoofdstad
van Sint-Maarten, kan Windward Islands Emergency Medical Services (WIEMS) nu beter communiceren
in het veld dankzij een schenking van acht radio’s. De radio’s, in december 2008 geschat op 10,000 USD,
helpen de non-profitorganisatie WIEMS om dringende medische bijstand te verlenen in noodgevallen.
Zenitel speelt ook een actieve rol in de internationale hulpverlening en in 2008 heeft de onderneming
Artsen zonder Grenzen geholpen om voedsel te brengen naar tienduizenden vluchtelingen in Congo en
om overlevenden te verzorgen van groepsverkrachtingen en geweld. Zenitel-medewerkers hebben ook
schenkingen gedaan en ook in 2008 werd de kerstbonus weggeschonken aan het Leger des Heils.
Binnen de onderneming heeft Zenitel veel oog voor het welzijn van de medewerkers en daarom
worden veel inspanningen gedaan om een fijne werkomgeving te creëren voor het personeel. De
meeste filialen hebben adviesraden opgericht om kwesties te bespreken waarin vertegenwoordigers
zetelen van de werkgever en de personeelsleden. Zenitel houdt ook een tweejaarlijkse gestructureerde
tevredenheidsenquête in de hele Zenitel Groep. De laatste enquête werd gehouden in de lente van 2008
en de resultaten werden al geïntegreerd in een dagelijks beleid.
Sinds 2007 tracht Zenitel een actieve rol te spelen in:


Initiatieven rond eerlijke handel



De ontwikkeling van milieuvriendelijke oplossingen



Activiteiten gericht om milieubescherming



Recyclage en duurzaam afvalbeheer
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1/12/2006

(2)

31/12/2007

(2)

Secure
Communication
Systems

173.0

System
Integration(4)

223.5

200.9

190.0

38.0

49.0

46.2

Networks
Servicecenters

183.0

31/12/2008

(1) Colsys sro werd in april 2007 verkocht

207.0

9.4

8.1

9.1

Colsys(1)

160.7

-

-

TOTAAL

604.6

441.0

452.3

(2) Tijdens de boekjaren 2006 en 2007
was Zenitel in drie geografische regio’s
georganiseerd, waarbij het zwaartepunt
telkens op één kernactiviteit lag.
Sinds 1/1/2008 is Zenitel volledig
geherstructureerd op basis van de
volgende drie kernactiviteiten.
(3)	VTE: voltijds equivalent
(4)	De impact van de Belgische
herstructurering is nog niet volledig
opgenomen. Na voltooiing van de
herstructurering in België: -12 VTE’s.

Onze activiteiten

65

Wat wij belangrijk
vinden ...

71
Werknemers

VTE

(3)

75

Verslag van de raad
van bestuur

91

Verantwoordelijke
personen

93

Documenten ter inzage

95

Verklarende
woordenlijst

Participatieplan voor het personeel
In het kader en binnen de perken van het toegestane kapitaal en met de bedoeling de motivatie te
vergroten, heeft de raad van bestuur besloten twee warrantplannen uit te geven, respectievelijk in 2000
en 2004, ten behoeve van bestuurders en werknemers in 2000 en ten behoeve van de werknemers in
2004. Per eind 2008 waren er 202,459 uitstaande warrants.
De warrants hadden initieel een looptijd van vijf jaar vanaf de datum dat zij werden aangeboden, maar in
2003 werd de looptijd van de toen uitstaande warrants met drie jaar verlengd. Warranthouders kunnen
hun warrants slechts uitoefenen na verloop van een termijn van twaalf maanden na de datum dat de
warrants hun aangeboden werden. Vanaf het tweede jaar kunnen de warranthouders een derde van hun
warrants uitoefenen gedurende de drie daaropvolgende jaren.
De warrants kunnen alleen worden uitgeoefend gedurende de volgende periodes: van 15 tot 31 maart,
van 15 tot 31 mei, van 15 tot 31 augustus en van 15 tot 30 november.
Elke warrant geeft recht op onderschrijving van een Zenitel-aandeel tegen een vooraf vastgestelde prijs,
de uitoefenprijs. De uitoefenprijs is gelijk aan de gemiddelde slotkoers van het Zenitel-aandeel gedurende
de dertig kalenderdagen die het aanbod voorafgaan. Er werden geen warrants uitgeoefend in de loop
van 2008. De warrants kunnen in beginsel enkel worden uitgeoefend voor zover de professionele relatie
tussen Zenitel en de warranthouder niet werd beëindigd. De warrantplannen voorzien in een aantal
uitzonderingen waarin uitoefening toch mogelijk blijft. De raad van bestuur of het remuneratiecomité
kunnen hierop bijkomende uitzonderingen toestaan.
De onderstaande tabel biedt een overzicht van het aantal uitstaande warrants.

Uitstaande warrants per 31 december 2008
2002
Begin van het
boekjaar

2003

2004

2005

2006

2007

2008

422,700

356,700

313,702

438,640

480,982

475,731

475,731

Toegekend

-

-

137,105

54,842

-

-

-

Uitgeoefend

-

-

-

-

-

-

-

66,000

42,998

12,167

12,500

5,251

-

273,272

356,700

313,702

438,640

480,982

475,731

475,731

202,459

Vervallen
Einde van het
boekjaar
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Aandelen en warrants in het bezit van de leden van de raad
van bestuur en het senior management
Raad van bestuur

Onafh/Af

Aandelen

11

Warrants
(1)

BRECI BVBA, vertegenwoordigd
door Rudy Broeckaert

Afhankelijk

25,406

Geen

DE WILG GCV, vertegenwoordigd
door Dirk Van Tricht

Afhankelijk

2,000,000

Geen

Frank DONCK

Afhankelijk

Geen

Geen

HOUTERMAN Management
Consultancy BV, vertegenwoordigd
door Ferry I.M. Houterman

Onafhankelijk

Erik Hoving

Afhankelijk

12,243

54,842

Beckers Consulting BVBA,
vertegenwoordigd door Eugeen
Beckers, CEO

Afhankelijk

40,000(1)

Geen

Duco SICKINGE

Onafhankelijk

10,203

Geen

VZH NV, vertegenwoordigd door
Eric Van Zele, Chairman

Onafhankelijk

Geen

Geen

Geen
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Informatie over aandelen en opties op aandelen in het bezit van het ZOM-senior management, zoals
bepaald in het hoofdstuk corporate governance:
Senior Management
Beckers Consulting BVBA, vertegenwoordigd door Eugeen BECKERS

Aandelen

Warrants

40,000

Geen

Rika COPPENS

5,000

Geen

Kenneth DASTOL

Geen

3,000

David FLEISCHER

Geen

Geen

185,000

Geen

Rob RENTENAAR

Geen

Geen

Mario SCHOUTEN

Geen

Geen

Ingenior BVBA, vertegenwoordigd door Alain VAN DEN BROECK

Geen

Geen

Knowledge Networks BVBA, vertegenwoordigd door Eddy MALDAGUE
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2008 was een jaar van belangrijke veranderingen en herstructureringen
binnen de Zenitel-Groep. Wij namen onze strategische activiteiten
onder de loep om de grondslag van onze onderneming te verbeteren
en een brede waaier aan strategische alternatieven te bestuderen.

De strategie van Zenitel
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Sinds 2008 is Zenitel rond drie zwaartepunten georganiseerd: Secure
Communication Systems, System Integration en Networks. Binnen
de kernactiviteit Secure Communication Systems besteedt
ze vooral aandacht aan de ontwikkeling en marketing van eigen
producten, hoofdzakelijk intercomproducten. Aangezien producten
almaar complexer worden en klanten steeds vaker verlangen dat
de dienstverlener de nodige ervaring en kennis in huis heeft om die
producten in bestaande systemen te integreren, werden de activiteiten
System Integration en distributie van producten van derden (zoals de
verkoop van radio’s (PMR), accessoires, robuuste pc’s) gecombineerd
en vallen ze voortaan onder de gezamenlijke noemer System
Integration. In 2005 zette Zenitel de eerste stappen op het gebied
van Networks. Met ChuChubi in de Caraïben en MCCN in Nederland
en België is Zenitel de grootste private TETRA-netwerkoperator in
deze geografische gebieden.
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Vanaf 2008 ziet de nieuwe organisatie er als volgt uit:

Zenitel NV
when communication is critical

Focus
Aanbod

Intercom Services
Eigen producten
 Intercom voor Onshore,
Offshore en maritieme
 Repeaters

System Integration
Internationale projecten
Grondstations
 Spoorwegen
Lokale projecten
 Netwerkontwerp & -bouw
 Confined Areas
 Toepassingen
 Toepassingen


Networks




MCCN (Nederland)
MCCN (België)
ChuChubi (Caraïben)

3rd party
product distribution




Secure
Communication
Systems

Terminals en portofoons
Accessoires
Service

System
Integration

Networks

Actieplan
De eerste prioriteit van Zenitel blijft de focus op winstgevende activiteiten.
Zoals eerder al werd aangekondigd, wil Zenitel zich daarvoor voornamelijk richten op haar activiteiten inzake
Secure Communication Systems. Die activiteiten zijn sinds 2005 zowel qua bedrijfsopbrengsten
als qua rendabiliteit onophoudelijk gegroeid dankzij de niet-aflatende inspanningen in onderzoek &
ontwikkeling en duurzame groei.
De bedrijfsopbrengsten (EUR +6.3 miljoen) van zowel de onshore als maritieme intercomactiviteiten stegen
verder in 2008, mede dankzij het succes van het VoIP-platform in combinatie met een verdere introductie
van een volwaardig gamma IP-stations en de toegenomen maritieme activiteit in het algemeen.
Het volledig IP-gebaseerde STENTOFON AlphaCom E-intercomsysteem werd op 1 juni 2006 geïntroduceerd.
De commerciële lancering bleek een succes en de verkoop trok sneller aan dan verwacht. In de loop van
2008 werden 1,978 platforms verkocht tegenover 1,376 in 2007. Dat brengt het totaal op 4,097 verkochte
kaarten. De combinatie van het IP-platform en de IP-(sub)stations leidt voor de Zenitel-klanten tot een
sterke daling van de totale aankoop- en werkingskosten, aangezien er geen nood meer is aan speciale
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De belangrijkste ontwikkelingen in 2008 waren bijvoorbeeld de nieuwe VINGTOR-oplossing voor
facturering, waarmee klanten uit hoofde van hun Vingtor ACM-systeem omzet kunnen realiseren, een
draadloze DECT-oplossing voor zowel Vingtor ACM-E als Stentofon ACE, de Microsoft OPC-interface die
speciaal werd ontwikkeld voor een feilloze integratie in systemen voor beveiliging en gebouwbeheer, en
de continue uitbreiding van het gamma Vingtor- en Stentofon-stations.
Alle productontwikkelingen helpen onze klanten in hun zoektocht naar oplossingen die hen vooral in
crisissituaties op een meer doeltreffende en effectieve manier laten werken.
In 2009 zal de ontwikkeling zich ook op een uitbreiding van het Vingtor-aanbod en de bijbehorende
toepassingen richten. Daarmee willen we de bedrijfsopbrengsten per schip dat met onze producten en
oplossingen is uitgerust doen toenemen. Door ons bij de verkoop van onze eigen producten ook op de
bedrijfsopbrengsten uit licenties en onderhoudscontracten te richten, bevorderen we een verdere groei
terwijl we tegelijkertijd dichter bij de klant komen. In de nabije toekomst zal extra software de klanten in
staat stellen bijkomende functies aan hun bestaande platform toe te voegen.
De daling in het aantal nieuwe orders in het segment System Integration, die in 2007 vooral in de
Benelux werd ingezet, zette zich in 2008 door. Dat had vooral zware gevolgen voor de omzet, winst en
opbrengst van deze activiteit. Bijgevolg besloten de raad van bestuur en directie van Zenitel om vooral in
de activiteit System Integration met een aantal desinvesteringen aan te vangen.
Intussen bleef de raad van bestuur echter proberen om deze verlieslatende activiteit te herstructureren
en te stroomlijnen. De afname in de distributieactiviteiten van PMR (handset/gsm’s …) en de toenemende
vraag van klanten om meer aandacht te besteden aan de integratie van beveiligingssystemen en ITplatforms in hun communicatiemiddelen vereisen een ander soort vaardigheden. In die context werd het
huidige personeelsbestand in het segment System Integration binnen Zenitel Wireless France SA en Zenitel
Belgium NV verder ingekrompen, wat in 2008 tot EUR 2.1 miljoen bijkomende herstructureringsuitgaven
leidde.
Tegelijkertijd kwam zowel in Zenitel Netherlands BV als in Zenitel Belgium NV een nieuw managementteam
aan de macht. Hun voornaamste prioriteit bestaat er enerzijds in een efficiënte productdistributie uit te
bouwen door de kosten te beperken en zich op een meer beperkt productaanbod te richten. Anderzijds
moeten de oplossingen en het dienstenaanbod worden uitgebreid. De eerste stappen in die richting
werden reeds gezet door de ontwikkeling van de ANPR (automatische nummerplaatregistratie)-oplossing,
Kolibri (commando & controle) en Zenifire (een IT-oplossing die de verantwoordelijken voor de rapportage
na noodgevallen ontlast en hun foutenlast beperkt; werd in 2008 uitgebreid met drie nieuwe optionele
componenten: een RFID-systeem voor de automatische registratie van personeel, een GIS-systeem
voor informatie over de plaats en omgeving van het noodgeval, en een module voor het beheer van de
radiocommunicatie en de zwaailichten/sirenes van voertuigen).
Binnen de activiteit Networks van Zenitel wordt er vooral aandacht besteed aan een volledig beheerde
oplossing voor kritische communicatie voor zowel de overheid als de industrie, waarbij een hoog
dienstverleningsniveau wordt nagestreefd.
Na een succesvolle uitbouw en overstap van analoge naar digitale radiocommunicatie in de Caraïben
werd in 2005 in Nederland een privaat TETRA-netwerk geïntroduceerd. Op 1 januari 2006 werd de eerste
gebruiker op het netwerk aangesloten. In 2007 lanceerde Zenitel haar TETRA-netwerk in België. Per
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bekabeling. In 2009 wil Zenitel doorgaan met de ontwikkeling van IP-toepassingen en -uitrusting om zo
andere klantensegmenten te kunnen bedienen. Tegelijkertijd worden de oudere platforms geleidelijk aan
uit productie genomen, aangezien ze in het IP-platform worden geïntegreerd.
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31 december 2008 hadden de TETRA-netwerken in totaal 8,421 gebruikers onder contract (ChuChubi:
6,676; MCCN: 1,745). Vandaag de dag zijn de bestaande klanten van de TETRA-netwerken van Zenitel
bijzonder tevreden over de kwaliteit van de geleverde communicatiediensten. Na de kapitaalverhoging
in 2007 kon Zenitel haar TETRA-netwerk in versneld tempo uitbouwen, waardoor het momenteel in de
hele regio Randstad en in elke Nederlandse provincie wordt aangeboden. Daarnaast worden in België
ook de Antwerpse haven en de stad Antwerpen gedekt. Gezien de huidige kaspositie van Zenitel zal
het netwerk in de toekomst verder worden uitgebouwd naarmate de mogelijkheden zich aanbieden.
Momenteel bedraagt de EBITDA voor deze activiteit (zowel MCCN in België en Nederland als ChuChubi
in de Caraïben) nagenoeg nul, met inbegrip van meer dan EUR 1.4 miljoen operationele uitgaven om de
MCCN-netwerken commercieel en technisch te ontwikkelen. Zoals verwacht was het MCCN-netwerk
echter niet in staat om 1,000 nieuwe gebruikers in de wacht te slepen. Dat was het gevolg van een
onverwachte lageprijzenoorlog. Ondanks een moeilijk jaar 2008 beschikt de vennootschap over een
goed gevuld orderboek voor 2009, zowel wat het totale orderboek als het orderboek met betrekking tot
de omzet in 2009 betreft

OVERZICHT ORDERBOEK 2009
in duizend EUR

IAS-IFRS
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de International Financial
Reporting Standards (IFRS) zoals die zijn goedgekeurd door de EU. Deze geconsolideerde jaarrekening
is opgesteld met de historische kostprijs als grondslag, behalve voor bepaalde financiële instrumenten
(inclusief derivaten) die tegen reële waarde gewaardeerd worden.

Veranderingen in de presentatie ten opzichte van vorig jaar
Gezien de veranderingen in de structuur en organisatie van de interne verslaggeving is de verslaggeving van
gesegmenteerde informatie (zie toelichting 2 bij de geconsolideerde jaarrekening) veranderd in vergelijking
met vorig jaar. In dat opzicht verschillen de cijfers voor 2007 van de eerder gepubliceerde cijfers.
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Toepassing van nieuwe en herziene International Financial Reporting
Standards - Toepassing van nieuwe IFRS
IFRS 8 Operationele segmenten introduceert de ‘management approach’ in de verslaggeving van
gesegmenteerde informatie. IFRS 8 vereist dat de gesegmenteerde informatie wordt bekendgemaakt
op basis van interne rapporten die regelmatig door de ‘key decision makers’ binnen Zenitel worden
bekeken. Op die manier kunnen de prestaties van elk segment worden beoordeeld en kunnen er aan
elk segment middelen worden toegekend. In 2006 paste Zenitel IFRS 8 voortijdig toe en paste het zijn
verslaggeving van gesegmenteerde informatie aan de bedrijfsrapportage van de Groep aan. De reden
hiervoor was dat bestuur, rapportage en besluitvorming op regionaal niveau plaatsvonden. Sinds 1 januari
2008 is de beheersstructuur van de Groep veranderd. Het resultaat hiervan is dat bestuur, rapportage en
besluitvorming sinds 2008 op basis van de kernproducten gebeurt. Daarom verschilt de gesegmenteerde
informatie in deze geconsolideerde jaarrekening in vergelijking met de gesegmenteerde informatie in
de geconsolideerde jaarrekening van 2007. Wij verwijzen naar toelichting 2 van deze geconsolideerde
jaarrekening voor meer uitleg.
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IFRS 7 Financiële instrumenten: informatieverschaffing werd in 2007 toegepast. IFRS 7 introduceerde
nieuwe vereisten om de informatie over financiële instrumenten in de jaarrekening van de entiteiten
te verbeteren. Deze vervangt IAS 30 Informatieverschaffing in de jaarrekening van banken en
soortgelijke financiële instellingen, evenals sommige vereisten van IAS 32 Financiële instrumenten:
informatieverschaffing en presentatie.
De volgende standaarden zijn van toepassing op 2008, maar hadden geen significante impact op deze
jaarrekening:
 IFRIC

11 IFRS 2 Transacties in groepsaandelen en ingekochte eigen aandelen (van toepassing op
boekjaren beginnend op of na 1 maart 2007);
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IFRIC 12 Concessieovereenkomsten (van toepassing op boekjaren beginnend op of na 1 januari 2008);

 IFRIC

14 ‘IAS 19 – Beperking van activa uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, minimale
financieringsverplichtingen en de interactie daartussen (van toepassing op boekjaren beginnend
op of na 1 januari 2008);
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Amendementen op IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering en op IFRS 7 Financiële
instrumenten: informatieverschaffing (amendementen van toepassing vanaf 1 juli 2008).

De volgende standaarden waren al gepubliceerd, maar nog niet van kracht:


IAS 1 Presentatie van de jaarrekening (verslagperioden die beginnen op of na 1 januari 2009).
Deze standaard vervangt IAS 1 Presentatie van de jaarrekening (herzien in 2003) zoals gewijzigd
in 2005.



Amendement op IAS 27 De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening (van
toepassing voor de verslagperioden die beginnen op of na 1 juli 2009). Deze standaard wijzigt IAS
27 De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening (herzien in 2003).



Amendement op IFRS 2 – Verwervingsvoorwaarden en opzeggingen (van toepassing voor de
verslagperioden die beginnen op of na 1 januari 2009).



Amendementen op IAS 32 Financiële instrumenten: presentatie en IAS 1 Presentatie van de
jaarrekening – Terugbetaalbare financiële instrumenten en verplichtingen die ontstaan bij liquidatie
(verslagperioden die beginnen op of na 1 januari 2009).
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Amendementen op IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering – eligible hedged items
(verslagperioden die beginnen op of na 1 juli 2009);



IFRS 3 Bedrijfscombinaties (van toepassing op bedrijfscombinaties met overnamedatum op of na
het begin van de eerste verslagperiode die op of na 1 juli 2009 begint). Deze standaard vervangt
IFRS Bedrijfscombinaties zoals gepubliceerd in 2004.



IFRS 8 Operationele segmenten (van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2009);



Amendement op IAS 23 Financieringskosten (van toepassing op boekjaren die beginnen op of na
1 januari 2009);



Verbeteringen aan IFRS (2008) (normaal gezien van toepassing op boekjaren die beginnen op of
na 1 januari 2009);



Amendementen op IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards en
IAS 27 De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening (normaal gezien van
toepassing voor de verslagperioden die beginnen op of na 1 januari 2009);



IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards (van toepassing voor de
boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2009);



IFRIC 13 Klantenloyaliteitsprogramma’s (van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 juli 2008);



IFRIC 15 – Contracten voor de constructie van vastgoed (van toepassing op boekjaren die beginnen
op of na 1 januari 2009);



IFRIC 16 Afdekking van een netto-investering in een buitenlandse entiteit (van toepassing voor
boekjaren die beginnen op of na 1 oktober 2008);



IFRIC 17 Dividenduitkeringen in natura (van toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 1 juli
2009);



IFRIC 18 Overdrachten van activa van klanten (van toepassing voor overdrachten die werden
ontvangen op of na 1 juli 2009).

De vennootschap paste deze standaarden niet voortijdig toe en heeft de mogelijke impact van de
interpretatie van deze standaarden nog niet bepaald.

Boekjaar 2008
Zenitel presenteert hierbij het verslag van de raad van bestuur over de activiteiten van de Zenitel-Groep
in het boekjaar 2008. In dit verslag zijn de statutaire en geconsolideerde rekeningen opgenomen. Zenitel
legt ook de jaarrekening van Zenitel NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 aan uw
goedkeuring voor. Aansluitend op de in 2008 toegepaste organisatiestructuur van Zenitel is de financiële
verslaggeving over het boekjaar 2008 afzonderlijk opgesteld voor de drie kernactiviteiten, met name
Secure Communication Systems, System Integration en Networks.

Geconsolideerde rekeningen
Resultatenrekening 2008
De totale omzet is met 3.3% gedaald van EUR 95.3 miljoen in 2007 naar EUR 92.2 miljoen in 2008.
De omzet van 2007 omvat echter nog de omzet van Colsys voor drie maanden ten belope van EUR 2.6
miljoen. Uitgezonderd Colsys ligt de omzet van 2008 in lijn met de omzet van 2007.
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Terwijl in 2007 de toegenomen bedrijfsopbrengsten in het intercomsegment nog niet volstonden om
de daling in het segment System Integration op te vangen, dekte de aanzienlijke omzetstijging (EUR
+6.3 miljoen of +12.7%) in de activiteit Secure Communication Systems in 2008 nagenoeg de volledige
omzetdaling in de activiteit System Integration (EUR -6.7 miljoen of -17.2%). De omzetstijging in de
activiteit Secure Communication Systems is niet alleen aan de onshore, maar vooral aan de maritieme
verkoop van producten en oplossingen te danken, hoofdzakelijk in Azië. De belangrijkste oorzaak van de
daling in de activiteit System Integration was de lagere omzet in Frankrijk (EUR -3.9 miljoen), België (EUR
-2.0 miljoen) en Nederland (EUR -1.3 miljoen) die slechts gedeeltelijk door de stijging in Denemarken
(EUR +0.9 miljoen) werd opgevangen.
Ondanks de sterke stijging van de bedrijfsopbrengsten en recurrente EBITDA (winst vóór aftrek van
intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) in Secure Communication Systems in
2008 (van EUR 3.0 miljoen in 2007 tot EUR 4.3 miljoen in 2008), nam de recurrente EBITDA in System
Integration aanzienlijk af (van EUR -0.7 miljoen in 2007 tot EUR -4.0 miljoen in 2008). Dat leidde tot een
daling van de totale recurrente EBITDA van EUR -0.2 miljoen in 2007 tot EUR -2.6 miljoen in 2008. Die
lagere rendabiliteit is enerzijds toe te schrijven aan de lagere marges in de internationale activiteiten ten
gevolge van een beperkt aantal nieuwe orders en een orderboek van projecten met kleine marge, en
anderzijds aan het feit dat de geplande herstructureringen in België door de langere onderhandelingen
met de vakbonden pas in het vierde kwartaal van start gingen.
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Eenmalige posten

2,658

6,850
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Recurrente EBITDA

(2,627)

(250)

(in duizend EUR, behalve voor het aantal aandelen)
EBITDA(1)

Werknemers

De EBIT (winst vóór aftrek van intresten en belastingen) stijgt van EUR -10.6 miljoen in 2007 naar EUR
-13.0 miljoen in 2008. De eenmalige posten hebben in 2008 grotendeels betrekking op de resterende
herstructureringsvoorzieningen en op oude projecten.
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is een niet-GAAP
maatregel
en wordt als
operationele winst
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Totale herstructureringskosten

2.324

5.415

91
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1.028

-432
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Verkoop dochteronderneming

-

392

93

Andere

-
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Boekjaar afgesloten op 31 december

Oude projecten
Terugboeking oude vorderingen waarvoor de wettelijke vorderingsperiode
is verstreken

De totale netto financiële lasten komen uit op -0.2 miljoen EUR tegenover EUR -1.7 miljoen in 2007.De
hogere rentelasten ten gevolge van de hogere gemiddelde leningen in 2008 werden nagenoeg volledig
ondervangen door de winst uit de wisselkoersen, vooral voor de NOK.
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Het geconsolideerde nettoresultaat van de Zenitel-Groep vertoont een verlies van EUR -13.5 miljoen,
vergeleken met EUR -12.5 miljoen in 2007. De winst per aandeel, gecorrigeerd voor ingekochte eigen
aandelen, komt uit op EUR -0.82, vergeleken met EUR -0.89 in 2007.
Gesegmenteerde rapportering
omzet per kernactiviteit
in duizend EUR

Secure Communication Systems
Gesegmenteerde rapportering
Boekjaar afgesloten op 31 december
2008

2007

55,745

49,452

Recurrente EBITDA

4,251

3,005

EBIT

2,678

3,993

(in KEUR)
Gesegmenteerde omzet
Vóór (1)
eenmalige
kosten

(1)

De groei in het segment Secure Communication Systems, sterk in eigen producten, producten van derden
en deels in System Integration, hield aan en de bedrijfsopbrengsten namen er met EUR 6.3 miljoen toe
ten opzichte van 2007. Die stijging was grotendeels toe te schrijven aan de maritieme verkoop in Azië en
Noorwegen. Het in 2006 geïntroduceerde IP-platform en de verdere ontwikkeling van toepassingen en
uitrusting voor het IP-platform in 2007 en 2008 bleven ook in 2008 de intercomomzet opdrijven. Dankzij
een grootschalig project steeg de omzet in Frankrijk met EUR 2.2 miljoen, terwijl de bedrijfsopbrengsten
in Zweden, Finland, Italië en de VS achteruitgingen. Door hoofdzakelijk in Zweden specifieke kwesties aan
te pakken en door in de VS nieuwe verkoopkanalen in gebruik te nemen, is de directie ervan overtuigd dat
de niet-aflatende inspanningen in productontwikkeling en -management zowel de onshore als maritieme
verkoop in het intercomsegment verder zullen doen groeien. Tegelijkertijd worden de ‘oude’ platforms
nog steeds uit de productie genomen, aangezien ze in het IP-platform worden geïntegreerd. De stijging
in bedrijfsopbrengsten verklaart tevens de stijging in de recurrente EBITDA.
De hogere EBIT in 2007 is het gevolg van de toewijzing van de inkomsten uit de verkoop van Colsys aan
dit segment, aangezien de aandelen van Colsys in Noorwegen werden aangehouden.
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System Integration
Gesegmenteerde rapportering

Geconsolideerde
kerncijfers

2008

2007

Gesegmenteerde omzet

32,477

39,217

Recurrente(1) EBITDA

-3,983

-709

-10,180

-7,651

(in KEUR)

Vóór (1)
eenmalige kosten

EBIT

Het segment System Integration, met het zwaartepunt op System Integration projecten, distributie en
verwante onderhoudsdiensten, vertoonde een daling in zijn omzet met EUR 6.7 miljoen ten opzichte van
2007. In Frankrijk was de daling (EUR -3.9 miljoen) te wijten aan een lager aantal nieuwe contracten
in de spoorvervoersector in Zuid- en Centraal-Amerika. Door een beperkte verkoop van professionele
radioapparatuur waren de bedrijfsopbrengsten in zowel België (EUR -2.0 miljoen) als Nederland (EUR
-1.3 miljoen) erg laag. Vooral in Nederland hebben de verwachte vervangingsorders onder het nieuwe
EARS-contract vertraging opgelopen. In Denemarken werd er ook een vertraging in de investeringen in
professionele radioapparatuur met betrekking tot het nieuwe SINE-Networks vastgesteld. Grotendeels
dankzij een belangrijk dienstverleningscontract met Danish Rail Net droeg de verdere groei in het Deense
dienstverleningssegment echter bij tot een omzetstijging van EUR 0.9 miljoen in Denemarken.
Aangezien de orders voor radionetwerken en verwante uitrusting in de Benelux, Frankrijk en
Denemarken verder op zich lieten wachten, is en blijft het een van onze voornaamste prioriteiten om
de System Integration-activiteit tot een optimale omvang terug te brengen. Naast de organisatorische
veranderingen van 2007 die in de eerste zes maanden van 2008 werden betaald, werd in Nederland
een nieuwe directeur aangesteld. In Zenitel Belgium, het grootste onderdeel van System Integration,
vonden belangrijke veranderingen in alle niveaus van het management plaats. Zo werden de algemeen
directeur en verkoopdirecteur door een nieuw managementteam vervangen dat zich vooral op projecten
in plaats van op productverkoop zal richten. De onderhandelingen met de vakbondsafgevaardigden over
de kostenverminderingen in België en Frankrijk werden in september 2008 afgerond. De besparingen en
inkrimping van het personeelsbestand in zowel België als Frankrijk (in totaal ongeveer 30 VTE’s) zullen
pas vanaf mei 2009 voelbaar zijn.
De bovenstaande bijkomende herstructureringen hebben de EBIT negatief beïnvloed. Tegelijkertijd is alle
goodwill voor het System Integration segment door de negatieve resultaten van 2007 en 2008 in waarde
verminderd. Het totale waardeverlies bedraagt EUR 3.5 miljoen.
Networks
Gesegmenteerde rapportering
Boekjaar afgesloten op 31 december

Vóór (1)
eenmalige kosten

(in KEUR)

2008

2007

Gesegmenteerde omzet

3,944

6,595

-343

-22

-2,091

-3,704

Recurrente(1) EBITDA
EBIT

Het segment Networks is gespecialiseerd in operationele netwerkdiensten en omvat de activiteiten van
de Tetra-netwerken van Zenitel in Nederland en België (MCCN) en in de Caraïben (ChuChubi). Tot dit
segment behoren ook de bedrijfsopbrengsten van Colsys voor het eerste kwartaal van 2007 (EUR 2.6
miljoen), voordat het door de Groep werd gedesinvesteerd. Zonder Colsys lagen de bedrijfsopbrengsten
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voor het segment Networks in lijn met de omzet van 2007. MCCN en de Caraïben realiseerden beide een
kleine groei. Die groei werd echter tenietgedaan door de negatieve impact van een verder verzwakkende
Antilliaanse gulden, wat tot een omzetverlies van EUR 0.4 miljoen en een verlies van EBITDA van EUR 0.2
miljoen leidde. Het Caraïbische netwerk groeit substantieel. De groei in zowel MCCN Belgium en MCCN
Netherlands verloopt traag en moeizaam. Sommige grote aanbestedingen werden door MCCN stopgezet
of verloren. Enkele grote klanten in België en Nederland zijn tijdens een pilootproject echter het MCCNnetwerk beginnen te gebruiken, wat heel wat mogelijkheden voor de toekomst biedt. Desondanks wordt
het netwerk enkel uitgebreid op basis van bevestigde klantenopportuniteiten. De EBIT in 2007 voor het
segment Networks werd negatief beïnvloed door de deconsolidatie van Colsys.
Geconsolideerde balans
De materiële vaste activa bleven ongeveer op hetzelfde niveau van EUR 16.1 miljoen. De bijkomende
investeringen in hoofdzakelijk Networks werden door de afschrijvingen van het boekjaar tenietgedaan.
De goodwill nam van EUR 7.7 miljoen tot EUR 3.5 miljoen af door het waardeverminderingsverlies in de
System Integration-activiteit. De andere immateriële vaste activa nemen van EUR 2.0 tot 1.7 miljoen af door
de hogere afschrijvingskosten op eerdere investeringen in onderzoek en ontwikkeling (VoIP-platform).
De uitgestelde belastingvorderingen dalen door hoofdzakelijk de impact van de omzetting van vreemde
valuta. Tegelijkertijd worden de uitgestelde belastingvorderingen voortaan volledig toegerekend aan het
segment Secure Communication Systems, terwijl de uitgestelde belastingvorderingen voor de System
Integration-activiteit werden uitgeboekt.
De voorraden namen van EUR 12.4 miljoen tot EUR 11.1 miljoen af. Die daling is grotendeels te wijten aan
de lagere bedrijfsopbrengsten in de System Integration-activiteit en aan de verhoogde aandacht voor het
werkkapitaal in het intercomsegment. De bestellingen gingen door een beperkt aantal nieuwe orders en
lage bedrijfsopbrengsten achteruit van EUR 7.8 miljoen tot EUR 5.3 miljoen.
Handelsschulden zijn gedaald van EUR 25.3 miljoen tot EUR 23.0 miljoen door de bovengenoemde
aandacht voor het werkkapitaal.
Het eigen vermogen per 31 december 2008 bedraagt EUR 8.0 miljoen ten opzichte van EUR 24.1 miljoen
in 2007. Die afname is te wijten aan het nettoresultaat van het boekjaar (EUR -13.5 miljoen) en de
wisselkoersverschillen door de omzetting van vreemde valuta (EUR -2.6 miljoen).
De totale langlopende schulden zijn toegenomen van EUR 16.0 miljoen tot EUR 17.9 miljoen. Die toename
is hoofdzakelijk het gevolg van hogere voorzieningen met betrekking tot de brugpensioenen in het kader
van de herstructurering van de System Integration-activiteit.
De handels- en overige schulden zijn fors gedaald van EUR 31.3 miljoen tot EUR 28.6 miljoen door de
zware druk op de handelskredieten gezien de huidige economische en financiële crisis. De leningen namen
van EUR 3.2 miljoen tot EUR 8.2 miljoen toe. Die stijging was grotendeels te wijten aan de bijkomende
kredietlijnen uit hoofde van de belangrijkste bank (EUR 3 miljoen) en belangrijkste aandeelhouder (EUR
1.5 miljoen) van de vennootschap. De voorzieningen namen van EUR 8.5 miljoen tot EUR 5.2 miljoen af.
Die afname heeft verschillende oorzaken, zoals de herclassificatie van de kortlopende voorzieningen in
de rubriek langlopende schulden, de betaling van de herstructurering in Nederland en deels in België, en
de toename van de voorzieningen door de bijkomende herstructureringen in zowel België als Frankrijk.
De nettoboekwaarde van geactiveerde ontwikkelingskosten, de nettoboekwaarde van netwerkinvesteringen,
positieve consolidatieverschillen, uitgestelde belastingvorderingen, bestellingen in uitvoering en
(herstructurerings)voorzieningen werden geëvalueerd door de raad van bestuur, die daarbij tot de
conclusie is gekomen dat de aangelegde waardeverminderingen en voorzieningen toereikend zijn. Wat
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financiële positie, liquiditeit en ‘going concern’ (continuïteit, art. 96) betreft, verwijst de raad van bestuur
naar de afzonderlijke paragraaf over de vooruitzichten en rechtvaardiging van de toepassing van de
waarderingsregels in overeenstemming met het continuïteitsbeginsel.
Herkomst en besteding van middelen
De kasstroom van de Zenitel-Groep komt in totaal op EUR -6.3 miljoen vergeleken met EUR 7.4 miljoen
in 2007. De positieve kasstroom in 2007 was grotendeels toe te schrijven aan de kapitaalverhoging van
mei/juni 2007 die netto-inkomsten van EUR 18.7 miljoen opleverde. Die toename werd echter ongedaan
gemaakt door een negatieve kasstroom omwille van de herstructureringskosten.
In 2008 bedroegen de netto-ontvangsten uit bedrijfsactiviteiten ondanks de hogere financiële lasten EUR
- 3.8 miljoen, tegenover EUR -6.4 miljoen in 2007. Die toegenomen ontvangsten uit bedrijfsactiviteiten is
te wijten aan het feit dat meer dan EUR 7.7 miljoen van het nettoverlies voor het boekjaar het gevolg is
van afschrijvingen en waardeverminderingen (niet-geldelijke posten), tegenover EUR 3.5 miljoen in 2007.
De netto-ontvangsten gebruikt voor investeringsactiviteiten bleven op hetzelfde niveau als in 2007.
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Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
In de loop van het boekjaar 2008 zijn er geen procedures toegepast die betrekking hebben op artikel 523
en/of 524 van het Belgisch wetboek van vennootschappen. Gezien de bijkomende kredietlijnen die door
de belangrijkste bank van de vennootschap en 3D werden toegekend, zijn de procedures zoals bepaald
in de bovengenoemde artikels wel begin 2009 toegepast. Aangezien de kredietlijnen uit hoofde van de
belangrijkste bank en van 3D beide onder dezelfde voorwaarden werden toegekend, heeft de raad van
bestuur op 11 februari 2009 het advies van de onafhankelijke bestuurders en de onafhankelijke expert
gevolgd en de transacties goedgekeurd.
Informatie over omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen beïnvloeden
Wij verwijzen naar het gedeelte ‘Rechtvaardiging van de toepassing van waarderingsregels in
overeenstemming met het continuïteitsbeginsel’ (artikel 96, 6°) van dit jaarverslag, waarin Zenitel
informatie geeft over de belangrijkste risico’s en onzekerheden die negatief kunnen doorwerken op de
ontwikkeling, financiële resultaten of marktpositie van de vennootschap.
Verklaring over het auditcomité
Naar aanleiding van de veranderingen in het Belgische wetboek van vennootschappen bevestigt de raad
van bestuur de onafhankelijkheid en knowhow van de voorzitter van het auditcomité, dhr. Dirk Van Tricht,
met betrekking tot de boekhouding en audit.
Gebruik van financiële instrumenten
Beheer van financiële risico’s
Net als in voorgaande jaren heeft Zenitel NV in 2008 de wisselkoersrisico’s voor de Groep afgedekt door
valutatermijncontracten te sluiten met banken tot zekerheid voor de commerciële transacties van Zenitel in
vreemde valuta, hoofdzakelijk GBP, USD en HKD. Wij merken op dat die transacties van geringe waarde zijn.
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Personeel
In het hoofdstuk ‘Werknemers’ van dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de voltijdsequivalenten
(VTE’s) per kernactiviteit. De totale personeelsbezetting per eind 2008 bedroeg bijna 451, vergeleken met
441 het jaar ervoor. Die verandering is te wijten aan een toename van het aantal werknemers in het
groeiende segment Secure Communication Systems, in het bijzonder in de System Integration-activiteit
waar belangrijke herstructureringsmaatregelen werden getroffen, met name in Zenitel Wireless France
SA (-7 VTE’s) en in Zenitel België NV. De grootste impact van de herstructurering van Zenitel België NV
wordt echter pas in 2009 verwacht. In het maritieme segment van de activiteit Secure Communication
Systems werden heel wat personen aangeworven (+16 VTE’s), waaronder tien in onze Aziatische
dochterondernemingen waar de omzet met meer dan 60% toenam.
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Prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s
De Groep heeft het prijsrisico en het inflatierisico in het Caraïbisch gebied afgedekt door plaatselijke
kredietfaciliteiten op een ‘non-recourse basis’ in lokale valuta aan te gaan. Dit houdt in dat de opbrengsten
in lokale valuta zijn uitgedrukt en dat de kredietfaciliteiten in lokale valuta worden afgelost. Hetzelfde geldt
voor Noorwegen, aangezien de Groep kredietfaciliteiten in NOK is aangegaan om de handelsschulden en
voorraden in Noorwegen te financieren.
Vooruitzichten en rechtvaardiging van de toepassing van waarderingsregels in
overeenstemming met het continuïteitsbeginsel (artikel 96, 6°)
De statutaire balans per 31 december 2008 toont een overgedragen verlies ten belope van EUR 48.2
miljoen. De raad van bestuur is evenwel van oordeel dat het verder gerechtvaardigd is de bestaande
waarderingsregels toe te passen volgens het continuïteitsbeginsel.
De daling in het aantal nieuwe orders in het segment System Integration, die in 2007 vooral in de Benelux
werd ingezet en zich in 2008 doorzette, bleef vooral zware gevolgen hebben voor de omzet, winst en
opbrengst van deze activiteit. Daarom verminderde de waarde van de goodwill voor deze activiteit met
EUR 3.5 miljoen, wat leidde tot een nettoverlies van 13.5 miljoen voor de vennootschap, tegenover EUR
12.5 miljoen in 2007. De besparingen door de herorganisatie in de System Integration-activiteit hadden
pas hun uitwerking in het vierde kwartaal van 2008. Daarom hebben die besparingen de bijkomende
verliezen niet kunnen ondervangen.
Gezien de negatieve resultaten in de System Integration-activiteit en de weinig rooskleurige economische
vooruitzichten evalueert de directie momenteel alle strategische mogelijkheden.
Om de vennootschap in staat te stellen de bovengenoemde mogelijkheden te benutten, hebben zowel
de belangrijkste bank van de vennootschap als 3D een bijkomende kredietlijn toegekend onder dezelfde
voorwaarden.
Rekening houdend met de belangrijke groei van de omzet en recurrente EBITDA voor het segment Secure
Communication Systems van Zenitel sinds 2006 willen de raad van bestuur en directie van dat segment
de kernactiviteit maken. Tegelijkertijd overwegen ze in het kader van de continuïteit van de vennootschap
om vooral in de System Integration-activiteit enkele andere segmenten te desinvesteren. Gezien de
huidige economische en financiële crisis zijn de vooruitzichten van de bovengenoemde processen echter
onzeker. De resultaten van deze desinvesteringen zullen bovendien nauwgezet worden geëvalueerd.
De eerste resultaten voor de lopende processen worden in de loop van het tweede kwartaal van 2009
verwacht.
De succesvolle verwezenlijking van de bovenstaande processen is van levensbelang voor de toekomst van
Zenitel, de vooruitzichten voor 2009 en de continuïteit. Indien Zenitel niet in staat is om de bovenstaande
processen tot een goed einde te brengen, zullen er vanaf juni 2009 bijkomende financiële middelen nodig
zijn. Aangezien de raad van bestuur momenteel verschillende strategische mogelijkheden evalueert en
tot dusver al enkele richtinggevende adviezen voor mogelijke desinvesteringen en de verkoop van activa
ontving, zijn er volgens de raad geen elementen die erop wijzen dat de bovenstaande financiële plannen
niet haalbaar zijn. Daarom is de raad van bestuur van oordeel dat het verder gerechtvaardigd is de
bestaande waarderingsregels toe te passen volgens het continuïteitsbeginsel.
Aan de externe auditor betaalde honoraria:
 Controlehonoraria:


Zenitel NV:



Zenitel Groep:

62,500 EUR
252,060 EUR
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Niet-controlegebonden honoraria:


Wettelijke opdrachten:



Andere:

5,000 EUR
13,000 EUR
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Aan verwante kantoren betaalde honoraria:


Wettelijke opdrachten: 45,000 EUR
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Statutaire rekeningen
Balans
In de vaste activa zijn voor EUR 0.8 miljoen oprichtingskosten opgenomen. Deze hebben betrekking
op de activering van de kosten van de kapitaalverhoging in februari 2005 en de kapitaalverhoging
in mei/juni 2007. De materiële vaste activa zijn gedaald van EUR 1.6 miljoen tot EUR 1.5 miljoen als
gevolg van verdere afschrijvingen die slechts deels door de aankoop van een demosysteem vanwege de
dochterondernemingen van de Groep werden ondervangen.
De financiële vaste activa zijn gedaald van EUR 52.3 miljoen tot EUR 43.2 miljoen als gevolg van de
waardeverminderingen met betrekking tot Zenitel Belgium NV (EUR 7.0 miljoen) en Zenitel Denmark A/S
(EUR 2.3 miljoen), en van de verkoop van Zenitel Finland oy, Zenitel Wireless Norway AS en Confined
Area Solutions AB (EUR 2.2 miljoen). Die daling werd slechts gedeeltelijk goedgemaakt door de
kapitaalverhoging van Zenitel Norway AS (EUR 3.5 miljoen) en Zenitel Caribbean BV (EUR 0.6 miljoen).
De vorderingen op ten hoogste één jaar zijn gedaald van EUR 24.7 miljoen tot EUR 16.3 miljoen. Dat is
grotendeels te wijten aan de waardeverminderingen met betrekking tot Zenitel Wireless France SA (EUR
2.7 miljoen), Zenitel Denmark A/S (EUR 1.0 miljoen) en Confined Area Solutions AB (EUR 1.3 miljoen), en
Zenitel Marine Sweden AB (EUR 1.1 miljoen). Tegelijkertijd werd uit hoofde van Zenitel Netherlands BV een
dividend uitbetaald aan Zenitel Finance Netherlands BV van EUR 2.0 miljoen, waardoor de vorderingen uit
hoofde van Zenitel Finance Netherlands BV aan Zenitel NV ten belope van hetzelfde bedrag afnam.
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De voorzieningen voor risico’s zijn enigszins toegenomen van EUR 0.1 miljoen tot EUR 0.2 miljoen,
hoofdzakelijk ten gevolge van een stijging van de voorzieningen voor een oude vordering.
De langlopende verplichtingen zijn ongeveer op hetzelfde niveau gebleven, namelijk EUR 7.1 miljoen.
De kortlopende verplichtingen zijn daarentegen gestegen van EUR 11.6 miljoen tot EUR 16.5 miljoen.
Die toename is grotendeels het gevolg van enerzijds een stijging met EUR 1.5 miljoen door het gebruik
van kredietlijnen bij de kredietinstellingen van de vennootschap en anderzijds door een stijging van
de overige schulden van EUR 8.3 miljoen tot EUR 12.7 miljoen met betrekking tot de schulden aan
dochterondernemingen, in het bijzonder Zenitel Belgium NV (EUR 6.7 miljoen). Die stijging werd enigszins
goedgemaakt door de terugbetaling van de schuld van EUR 2 miljoen van Zenitel NV aan Zenitel
Netherlands BV (door middel van een betaling van een dividend) en de nieuwe aandeelhouderslening ten
belope van EUR 1.5 miljoen
Resultatenrekening
Het bedrijfsresultaat van de vennootschap komt uit op EUR -0.4 miljoen, net als in 2007. Dit is echter
te wijten aan hogere kosten, in het bijzonder uit hoofde van Zenitel Norway AS, die op hun beurt door
middel van beheersvergoedingen aan de dochterondernemingen in de activiteit Secure Communication
Systems werden aangerekend. Het financiële resultaat is toegenomen van EUR 1.7 miljoen tot EUR 1.9

87
Verslag van de
raad van bestuur

De mutatie in eigen vermogen van EUR 64.2 miljoen naar EUR 38.4 miljoen is toe te schrijven aan het
resultaat van het boekjaar (cf. infra).
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miljoen. Het financiële resultaat van 2007 had echter te maken met de kapitaalverhoging waardoor
hogere bankdeposito’s mogelijk waren. Het financiële resultaat van 2008 heeft betrekking op de winst uit de
verkoop van dochterondernemingen aan Zenitel Norway AS. De financiële kosten namen grotendeels door
de afboeking van vorderingen van dochterondernemingen van EUR 2.9 miljoen tot EUR 7.0 miljoen toe.
De uitzonderlijke kosten in 2007 hadden hoofdzakelijk betrekking op de afboeking van de financiële
activa voor Zenitel Belgium en Zenitel Wireless Norway. In 2008 veroorzaakte de waardevermindering
van de financiële vaste activa tevens EUR 20.5 miljoen aan kosten (zie beschrijving op balans). Het te
bestemmen resultaat komt uit op EUR -25.7 miljoen in 2008, tegenover EUR -11.7 miljoen in 20.
Onderzoek en ontwikkeling
Tijdens het verslagjaar waren er geen onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten wat de holdingcompany
betreft.
Resultaatverwerking
Gezien het verlies over het boekjaar van EUR -25,717,993 stelt de raad van bestuur voor om de volgende
bestemming aan het resultaat van het boekjaar te geven:
Overgedragen resultaat vorig boekjaar (22,447,690) EUR
Resultaat van het boekjaar		
(25,717,993) EUR
Over te dragen resultaat		
(48,165,683) EUR
Na resultaatverwerking ziet het eigen vermogen van Zenitel NV er als volgt uit:
Aandelenkapitaal			
Uitgiftepremies			
Reserves				
Overgedragen resultaat		
TOTAAL				

25,274,723 EUR
28,725,677 EUR
32,604,536 EUR
(48,165,683) EUR
38,439,252 EUR

Belangenconflicten
Tijdens het verslagjaar zijn er geen belangenconflicten geweest zoals bedoeld in artikel 523 en/of 524
van het Belgische wetboek van vennootschappen. Desondanks verwijzen wij naar de paragraaf over
gebeurtenissen na balansdatum in dit jaarverslag voor meer details
Toegestaan kapitaal
Op 14 december 2007 heeft een buitengewone aandeelhoudersvergadering besloten het toegestane
kapitaal te vernieuwen tot een bedrag van EUR 25,274,722,95 voor een periode van vijf jaar. Sindsdien heeft
de raad van bestuur geen gebruik gemaakt van zijn rechten met betrekking tot het toegestane kapitaal.
Risicofactoren en onzekerheden
Voor de risicofactoren en onzekerheden van de vennootschap verwijzen wij naar het deel Feiten en cijfers
2008 dat integraal deel uitmaakt van dit jaarverslag 2008. In dit deel wordt een afzonderlijk hoofdstuk
gewijd aan de risicofactoren van de vennootschap en wordt bijzondere aandacht besteed aan de risico’s
en onzekerheden in de jaarrekening en waarderingsregels van de vennootschap.
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Naar ons beste weten werden de financiële rekeningen opgemaakt
volgens de toepasselijke boekhoudkundige grondslagen en geven ze
een juist en getrouw beeld van de activa, passiva, financiële positie
en winst en verlies. Het rapport van de Raad van Bestuur bevat een
juist overzicht van de ontwikkeling en resultaat van de business en de
positie van de vennootschap en haar inbegrepen verplichtingen in de
consolidatie als een geheel, met een omschrijving van de voornaamste
risico’s en onzekerheden die de vennootschap ondervindt.
Eugeen Beckers
Rika Coppens
Beckers Consulting BVBA
CEO

CFO

Wat wij belangrijk
vinden ...

71

Werknemers

75

Verslag van de raad
van bestuur

Verantwoordelijkheid voor
jaarrekeningcontrole
De geconsolideerde en statutaire jaarrekening van de vennootschap
naar de stand van en over de verslagperioden eindigend op 31
december 2008, respectievelijk opgesteld in overeenstemming met
de International Financial Reporting Standards (IFRS) en de algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving in België, zijn
gecontroleerd door Deloitte Bedrijfsrevisoren, Berkenlaan 8B, 1831
Diegem, vertegenwoordigd door de heer William Blomme.
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Dit jaarverslag ligt gratis ter inzage van beleggers ter statutaire zetel
van Zenitel, Z1 Research Park 110, Pontbeek 63, 1713 Zellik, België. Dit
Jaarverslag is ook via het Internet beschikbaar op de site: www.zenitel.
com, onder de rubriek ‘Investor Relations’.
Zenitel heeft de Engelstalige versie van dit jaarverslag in het Nederlands
laten vertalen en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de
overeenstemming tussen de teksten in beide talen. Bij eventuele
verschillen in interpretatie tussen de versies in de Engelse en de
Nederlandse taal, is de tekst van de Engelse versie bij uitsluiting van
rechtswege bindend.
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Werknemers

De statuten van Zenitel, het jaarverslag, de tussentijdse verslagen en de
persberichten van Zenitel zijn terug te vinden op de hierboven vermelde
website van de vennootschap. Ter statutaire zetel van de vennootschap
kan gratis een exemplaar worden verkregen van deze en alle andere
documenten waarnaar in dit Jaarverslag verwezen wordt en die ter
inzage van het publiek liggen. De historische financiële gegevens van
Zenitel en haar dochterondernemingen over de twee boekjaren die aan
de publicatie van het jaarverslag voorafgaan, zijn terug te vinden op de
bovenvermelde website of kunnen kosteloos ter maatschappelijke zetel
van Zenitel worden opgevraagd.
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	ACM

Productnaam voor het gamma VINGTOR AlphaCom
Marine centrales

Geconsolideerde
kernciijfers

11

Brief aan de
aandeelhouders

15

Mijlpalen

19

Organisatiestructuur

21

	ACM-M-A

Productnaam voor het gamma VINGTOR ACM analoge
centrales
Onze activiteiten

	AGA BOARD

AlphaCom functiekaart ter ondersteuning van
algemene analoge audiokanalen

	AE1 BOARD		AlphaCom functiekaart ter ondersteuning van 2 Mbps
digitale kanalen
	ALPHACOM

65

Wat wij belangrijk
vinden ...

71

Productnaam voor het gamma STENTOFON centrales
Werknemers

Netwerk van AlphaCom centrales

	AMC – IP CARD

AlphaCom hoofdprocessorkaart

	ANPR	

Automatic Number Plate Recognition

	AOIF/ AFER	

Administratie van de Ondernemings- en
InkomensFiscaliteit/Administration de la Fiscalité des
Entreprises et des Revenus

	ASACOM		Productnaam voor het gamma ASACOM centrales,
dit zijn Zenitel communicatiesystemen die toegang
verlenen tot een brede waaier van communicatie- en
veiligheidsaspecten
	ASCII

	Standaardcodering voor lettertekens

	ASIS

American Society for Industrial Security

75

Verslag van de raad
van bestuur

91

Verantwoordelijke
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93

Documenten ter izage

95
Verklarende
woordenlijst

	ALPHANET

	ASTRID

All-round Semi-cellular Trunking Radio communication
system with Integrated Dispatchings – ASTRID
is een gespecialiseerde telecomoperator die een
infrastructuur voor geïntegreerde radiocommunicatie
voor spraak en data aanbiedt aan de Belgische
openbare hulp- en veiligheidsdiensten. Het is een
semi-cellulair trunking-radiocommunicatiesysteem
met geïntegreerde dispatching

	ATCOM

Wireless Solutions entiteit gebaseerd in Frankrijk

	ATEX		Explosieveilig materiaal
	AVLS

Automatic Vehicle Location System

BFIC		Banking, Finance and Insurance Commission
BU		Business Unit
C2000 	Landelijk digitaal netwerk voor mobiele communicatie
van de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten.
C2000 is gebaseerd op de Europese TETRA standaard
CCoIP®
CCTV

Critical Communication over IP
Closed Circuit TV

CEO

Chief Executive Officer

CFO

Chief Financial Officer

	ChuChubi Trunking
CIP
CONFINED AREAS

TETRA netwerk in de Caraïben
Contracts in Progress
Besloten ruimtes waar radiocommunicatie moeilijk
is, zoals bijvoorbeeld in tunnels, metrostations en
parkeergarages

CRM V	STENTOFON Control Room Master station version V
(five)
DAK

Direct Access Key
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DCS

DECT

Digital Communication System - DCS is vergelijkbaar
met de GSM-technologie, maar werkt op hogere
frequenties en kleinere cellen

Geconsolideerde
kernciijfers

11

Digital European Cordless Telecommunication
Brief aan de
aandeelhouders

DMR

Digital Mobile Radio

DMS

Digital Multiplex System

15

Mijlpalen

DVR

Digital Video Recorder

EBIT

Earnings Before Interest and Taxes - winst vóór aftrek
van rente en belastingen

19

Organisatiestructuur

21

EBITDA

FRB’s
FTE

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations
and Amortizations – winst vóór aftrek van rente,
belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen
Federal Reserve Banks
Full Time Equivalent
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GMDSS	Global Maritime Distress and Safety System
GPRS	Geavanceerde versie van GSM-technologie die
efficiënter omgaat met mobiele telefoonverbindingen,
waardoor internettoepassingen zoals e-mail mogelijk
worden

Werknemers

75

Verslag van de raad
van bestuur

GROUND STATIONS	Kustcommunicatiesystemen, grond-luchtradiocommunicatiesystemen en oplossingen conform
de veiligheids- en wettelijke vereisten die van
toepassing zijn voor kustwachten, havenautoriteiten
en luchtvaartcontroledivisies. Het is ondermeer een
gebruiksklare oplossing voor radiotransmissie van
kust naar schip en van grond naar vliegtuig
GSM	Global System for Mobile telephony – een standaard
voor mobiele telefonie
IACS

Integrated Administration and Control System

91

Verantwoordelijke
personen,
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Documenten ter izage

97
Verklarende
woordenlijst

GPS	Global Positioning System

IAS

International Accounting Standards

IEC

International Electrotechnical Commission

IFRS

International Financial Reporting Standards

INTERCOM SYSTEMS

IP
IPABX
IP DECT

ISO

Onmiddellijk beveiligde communicatiesystemen met
stations voor specifieke toepassingen
Internet Protocol
IP Private Branch Exchange (privé IP-telefooncentrale)
Internet Protocol Digital European Cordless
Telecommunication
International Standard Organization

LED	Light Emitting Diode – lichtgevende diode
LOB	Line of Business (activiteitengroep)
M100

Productnaam voor het gamma M100-centrales

MCCN

Mission Critical Communications Network – TETRA
netwerk in België en Nederland

MESH

Een robuust draadloos datanetwerk dat op een
flexibele manier connecties creëert en repareert

Microsoft NET

Een open software structuur die beschikbaar is met
verschillende Microsoft Windows besturingssytemen

MoU

Memo of Understanding – memorandum van
overeenstemming

OEM

Original Equipment Manufacturer: een producent
waarvan het materiaal verkocht wordt door een
andere leverancier onder diens eigen merknaam

OHSAS
OPC

Occupational Health and Safety Management System
Open connectiviteit via een open standaard
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OR

Operating Room – Controlekamer
Geconsolideerde
kernciijfers

PA
PABX

Public Address – Omroepsysteem
Private Automatic Branch eXchange – traditionele
huistelefooninstallatie

11

Brief aan de
aandeelhouders

15

P(A)MR

Public Access Mobile Radio – bedrijfssysteem voor
mobiele communicatie met de mobiele medewerkers
op basis van een publiek netwerk

PBX

Private Branch Exchange

PCB

Printed Circuit Board – printplaat

Mijlpalen

19

Organisatiestructuur

21

PCTC
PDA

Pure Car Truck Carriers – autoschepen
Personal Digital Assistant Personal Digital Assistant
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PMR

PNCI gateway
PRC
PSS – PS&S

Private Mobile Radio – private mobiele netwerken en
systemen, zoals mobiele telefonie en walkie-talkie
netwerken en systemen waarbij er geen gebruik wordt
gemaakt van een centrale publieke infrastructuur die
volgens het trunking principe werkt
Public Network Interface gateway
Professional Radio Communication
Public Safety and Security
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PUSH-TO-TALK

Een knop die van spraakontvangst naar zendstand
overschakelt
Verantwoordelijke
personen,

RADIO NETWORK

RAKEL
RGU

Quarter – kwartaal
Een telecommunicatiesysteem waarbij signalen via
radiogolven van een gebruiker naar een antenne
worden verzonden en omgekeerd
Zweedse publieke TETRA netwerk
Revenue Generating Users – opbrengstgenererende
gebruikers

93

Documenten ter izage

99
Verklarende
woordenlijst

Q

RING-MASTER
RM-AC

RNS

Productnaam voor het gamma Ring-Master centrales
Interface tussen STENTOFON AlphaCom E en de RingMaster CB901
Radio Network Solutions

ROCE

Return On Capital Employed – rendement op ingezet
kapitaal of bedrijfsrentabiliteit

RoHS

Restriction on use of Hazardous Substances –
beperking op het gebruik van gevaarlijke stoffen

SAIT	Société Anonyme Internationale de Télégraphie
SCC	Safety, health and the environment Checklist
Contractors
SDS	Short Data Service
SINE

Deens TETRA netwerk

SIP	Session Initiation Protocol
SIS	Schengen Informatie Systeem
SMS	Short Message Service
SNMP	Simple Network Management Protocol
SOLAS	Safety of Life at Sea
SPA	Share Purchase Agreement –
aandelenkoopovereenkomst
STEENHANS

Zenitel merknaam voor maritieme markt

STENTOFON

Zenitel merknaam voor intercomoplossingen

TETRA

Terrestrial Trunked Radio – een wereldwijde
standaard voor digitale radiocommunicatie van spraak
en data, ontworpen om tegemoet te komen aan de
noden van professionele gebruikers, in het bijzonder
de hulp- en veiligheidsdiensten
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TETRANET

TETRANODE

TetraNet is het nationale digitale
radiocommunicatienetwerk voor de Deense openbare
veiligheidsdiensten. TetraNet resulteert uit een
samenwerking tussen Motorola en Zenitel, die hun
krachten hadden gebundeld om in te schrijven op een
aanbesteding voor de licentie als TETRA-operator voor
de Deense PAMR (Public Access Mobile Radio) op de
openbare veiligheidsfrequentie (380-400MHz)

Geconsolideerde
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11

Brief aan de
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15

Flexible TETRA infrastructuur
Mijlpalen

TETRAREPEATER

TETRA oplossing die het herhalen van TETRA signalen
mogelijk maakt

TRUNKING

Trunking is de Engelse term die aangeeft dat de
radiofrequenties op dynamische wijze worden
toegewezen aan de verschillende gebruikers volgens
de noden van het ogenblik. Door dit principe wordt
een frequentie nooit voorbehouden voor een bepaalde
groep gebruikers, maar is een frequentie altijd
beschikbaar zodra ze niet (langer) wordt gebruikt.
Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van elke
frequentieband, wat de beschikbare capaciteit voor
alle gebruikers samen betreft

UAIS
UHF

Unified Automated Identification System
Ultra High Frequency
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21
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VAL-I-PAC

VCA

VCA (page 50)

VDI

Universal Mobile Telecommunications System –
mobiele telecommunicatiestandaard die een grotere
bandbreedte biedt dan de traditionele GSM- of GPRSstandaarden en daardoor mobiele internettoegang
en het verzenden van bewegende beelden en geluid
mogelijk maakt
Belgische instelling die zich inlaat met de
verpakkingen van materiaal en de recyclage ervan
Voltage Controlled Amplifier – spanninggestuurde
versterker r
VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu – Security Health
Environment) Checklist Aannemers
Virtual Device Interface
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UMTS

VHF
VINGTOR

VIRVE

Very high frequency
Zenitel merknaam voor een oplossing gericht op de
maritieme sector
Digitaal radionetwerk voor de Finse autoriteiten

VMP

VINGTOR Marine Pamex

VoIP

Voice-over-Internet Protocol

VSP

VINGTOR Sound Powered Telephone system –
VINGTOR geluidsgedreven telefoonsysteem

VVPR

Verlaagde Voorheffing / Précompte Réduit

WEEE

Waste Electrical and Electronic Equipment directive

WiMAX

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave
Access) is een nieuwe standaard die berust op de
IEEE 802.16 (en ETSI HiperMAN)-standaard voor
draadloze breedbandnetwerken met middelgroot
bereik. De IEEE 802.16-standaard staat ook bekend
als ‘WirelessMAN’’

WIP

Work in Progress

BELGIE
Zenitel NV (Head Office)
Z.1 Research Park Zellik 110
Pontbeek 63
B-1731 Zellik
Tel. +32 2 370 53 11
Fax +32 2 370 51 19
info@zenitel.com
Zenitel Belgium NV
Z.1 Research Park Zellik 110
Pontbeek 63
B-1731 Zellik
Tel. +32 2 370 53 11
Fax +32 2 370 51 19
info.belgium@zenitel.com
Zenitel Devlonics NV
Z.1 Research Park Zellik 110
Pontbeek 63
B-1731 Zellik
Tel. +32 2 370 53 11
Fax +32 2 370 51 19
info@zenitel.com
MCCN NV
Z.1 Research Park Zellik 110
Pontbeek 63
B-1731 Zellik
Tel. +32 2 370 53 11
Fax +32 2 370 51 19
info@mccn.eu

CARAIBEN
Zenitel Caribbean BV
Schottegatweg Oost 10
Unit J, 1st floor
Bon Bini Business Center
Curaçao N.A.
Curaçao, Netherlands Antilles
Tel. +599 9 737 2477
Fax +599 9 737 1651
info.caribbean@zenitel.com
Zenitel Caribbean BV
Professional Office park
Osprey Drive Building 1
Unit 1a
Pointe Blanche
St. Maarten
Netherlands Antilles
Tel. +599 542 5414
Fax +599 542 2589
info.caribbean@zenitel.com

Zenitel Aruba N.V.
Ahmo Plaza
Av. Don Milio Croes 106
P.O.Box 2020
Aruba, Netherlands Antilles
Tel. +297 582 7751
Fax +297 582 7766
info.caribbean@zenitel.com
Zenitel Saba B.V.
Saba, Netherlands Antilles
Tel. +599 9 737 2477
Fax +599 9 737 1651
info.caribbean@zenitel.com
Zenitel Sint Eustatius B.V.
Sint Eustatius,
Netherlands Antilles
Tel. +599 9 737 2477
Fax +599 9 737 1651
info.caribbean@zenitel.com
Zenitel Anguilla B.V.
Anguilla, Netherlands Antilles
Tel. +599 9 737 2477
Fax +599 9 737 1651
info.caribbean@zenitel.com

KROATIE
Zenitel Marine Med.
Put Brace Honovica 6
HR-51414 Icici/Opatija
Tel. +385 51 29 19 10
Fax +385 51 29 25 55
dragan.radosevic@zenitel.com

DENEMARKEN
Zenitel Denmark AS
Park Allè 350A
DK-2605 Brøndby
Tel. +45 43 43 74 11
Fax +45 43 43 75 22
info.denmark@zenitel.com

FINLAND
Zenitel Finland Oy
Vitikka 1 D - Box 68
FIN-02631 Espoo
Tel. +358 943 55 720
Fax +358 952 38 82
info.finland@zenitel.com

FRANKRIJK

NOORWEGEN

Zenitel CSS France SA
Parc d’activité du Petit Nanterre
6, rue des Marguerites
FR-92737 Nanterre Cedex
Tel. +33 1 47 88 50 00
Fax +33 1 43 34 50 21
info.france@zenitel.com

Zenitel Norway AS
Sandakerveien 24C, Entrance D9
P.O. Box 4498 Nydalen
NO-0473 Oslo
Tel. +47 40 00 25 00
Fax +47 22 37 85 32
info@zenitel.com

Zenitel Wireless France SA
20, Parc du Beauvallon BP- 218
FR-57971 Yutz Cedex
Tel. +33 382 82 24 00
Fax +33 382 82 24 24
info.wireless.france@zenitel.com

DUITSLAND
Zenitel Marine Germany
Langeoogstraße 6,
D-26603 Aurich
Tel. +49 4941 6976 720
Fax +49 4941 6976 715
alfred.eilts@zenitel.com

ITALIE
Zenitel Italia S.R.L.
Piazza Diaz, 4
I-20052 Monza
Tel. +39 039 230 44 96
Fax +39 039 230 22 39
info@zenitel.it

NEDERLAND
Zenitel Netherlands BV
Microfoonstraat 5
NL-1322 BN Almere
P.O. Box 30350
NL-1303 AJ Almere
Tel. +31 36 54 62 600
Fax +31 36 54 62 601
info.netherlands@zenitel.com
MCCN BV
Microfoonstraat 5
NL-1322 BN Almere
P.O. Box 60238
NL-1320 AG Almere
Tel. +31 36 54 62 600
Fax +31 36 54 62 601
info@mccn.eu

Zenitel Wireless Norway AS
Sandakerveien 24C, Entrance D9
P.O. Box 4498 Nydalen
NO-0473 Oslo
Tel. +47 40 00 26 66
Fax +47 22 71 60 54
info.wireless.norway@zenitel.com
Zenitel Marine Norway
Bromsveien 17
P.O. Box 1068
NO-3194 Horten
Tel. +47 40 00 25 00
Fax +47 33 03 16 61
sales.marine@zenitel.com

SINGAPORE
Zenitel Marine Asia Pte. Ltd.
15 Tai Seng Drive #05-02
SG-535220 Singapore
Tel. +65 63 83 0200
Fax +65 63 83 0700
sales@zenitel.com.sg

ZWEDEN
Zenitel Marine Swe. AB
Västra Lakullen 2
SE-43084 Styrso
Tel. +46 706 325 431
service@zenitel.com
Confined Area Solutions AB
Adolfsbergsvägen 29
SE-168 66 Bromma
Tel. +46 8 503 145 50
Fax +46 8 503 145 60
info.sweden@zenitel.com

USA
Zenitel USA, Inc.
6119 Connecticut Ave.
Kansas City, MO 64 120
Tel. +1 816 231 7200
Fax +1 816 231 7203
zenitel@zenitelusa.com

