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Missie
Sommige mensen werken in een wereld waar veiligheid
van levensbelang is. Zij kunnen niet terugvallen op
communicatiemiddelen die ‘bijna altijd’ werken. Zij verdienen de
best mogelijke oplossing om het hoofd te kunnen bieden aan de
soms onvoorspelbare omstandigheden waarmee ze geconfronteerd
worden. Deze mensen zijn politieagenten, brandweerlui,
scheepskapiteins, veiligheidsagenten, verplegers en dokters,
gevangenisbewakers, en al die andere mannen en vrouwen die
rekenen op de beste communicatiemiddelen die beschikbaar zijn.
Al deze mensen zijn onze klanten. Wij doen ons uiterste best voor
hen en zorgen ervoor dat zij die ene levensbelangrijke oproep
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 gevestigd in Brussel, België; de operationele
zetels. in Oslo en Horten, Noorwegen.

Waarden van de onderneming
De eigen ondernemingswaarden vormen het fundament waarop
Zenitel gebouwd is. Zenitel hanteert die waarden bij al naar
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 people’ en als
dusdanig houden wij ons aan volgende bedrijfsprincipes:
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‘We care about people’
daarom hebben wij de hoogste
waardering voor:
WERKNEMERS
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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STENTOFON-substations bestand
tegen vandalisme zijn robuust,
duurzaam en onverwoestbaar.
Ze zijn ideaal voor gebruik in de
meest ruwe omgevingen en worden
typisch gebruikt als communicatie-,
informatie- of noodpunt.
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Boekjaar afgesloten op 31 december

(in duizend EUR)
Uit de resultatenrekening
Omzet (inclusief onderhanden werk)

2005

2006

2007

2008

2009

125,038

115,313

95,264

92,167

80,246

68,474

70,113

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Recurrente EBITDA

-1,800

2,320

-249

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Bedrijfswinst

-8,508

-1,604

-10,646

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
uit beëindigde bedrijfsactiviteiten
Nettoresultaat over het boekjaar

-10,945

-3,651

-12,465

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Uit de balans
Balanstotaal
Eigen vermogen dat toebehoort aan de
aandeelhouders
Werkkapitaal

23,693

10,133

-2,627

3,361

3,824

4,774

-6,451

-1,413

-12,979

-5,229

78

-1,378
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-13,057

-3,851

-13,490

-8,053
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1,110

-3,664

-14,600

-4,389

89,638

87,114

84,127

69,535

46,255

Onze activiteiten

21,783

18,129

24,133

8,034

2,758

55

3,984

7,652

5,253

4,540

2,790

3,518
-4,852

-2,848
-2,015

7,353
-4,447

-6,272
-950

5,686
10,273

Uit het kasstroomoverzicht
Totale kasstromen
Operationele kasstroom
Vreemd vermogen (exclusief leaseverplichtingen en
kortetermijnafbetalingen )
Totaal aan vreemd vermogen
Nettoliquiditeitspositie

9,680

16,900

10,604

15,275

12,859

14,903
38

21,600
-2,762

15,067
4,591

19,560
-1,831

14,263
4,229

Ratio’s
Aandeel van eigen vermogen
Vreemd vermogen/eigen vermogen
Totaal vreemd vermogen/eigen vermogen
Vreemd vermogen/terugkerende EBITDA
Operationele kasstroom/omzet
Werkkapitaal/omzet
Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in duizenden)
Eigen vermogen/aandeel (EUR))
Winst/aandeel (EUR)
ROCE

24.3%
44.4%
68.4%
-5.38
-3.9%
3.2%
8,874
2.50
-1.23
-24.5%

20.8%
93.2%
119.1%
7.28
-3.6%
6.6%
9,727
1.86
-0.38
-5.3%

28.7%
43.9%
62.4%
-42.62
-4.7%
5.5%
13,984
1.73
-0.89
-26.5%

11.6%
190.1%
243.5%
-5.81
-1.0%
4.9%
16,441
0.49
-0.82
-50.1%

6.0%
466.3%
517.2%
3.83
12.8%
3.5%
16,441
0.17
-0.49
-41.2%

638
9
647

595
9
604

433
8
441

442
9
451

292
7
299

1.950

6.781

7.639

Personeel
Operations
Corporate
Totaal
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Andere
RGU’s (Opbrengstgenererende gebruikers)

8,421

6,765

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

6,676

6,765

uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

1,745

0
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Wij zijn trots te kunnen zeggen dat Zenitel vandaag een andere
Onderneming is dan een jaar geleden. Door de verkoop van alle
entiteiten in moeilijkheden binnen de System Integration en
Networks segmenten in 2009, kan de Onderneming nu volledig
focussen op haar winstgevende Secure Communication Systems
en ChuChubi Networks activiteiten.
Begin 2009 werd beslist om alle commerciële middelen toe te
spitsen op de verdere ontwikkeling van Secure Communication
Systems, om zo de rentabiliteit van de Zenitel Groep te garanderen,
zeker gezien de wereldwijde financiële en economische crisis.
Tegelijkertijd werd ook beslist om System Integration en Networks
als niet-kernactiviteiten te gaan beschouwen en deze verlieslatende
activiteiten los te laten wanneer mogelijk.
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Dankzij de gerealiseerde reorganisatie in 2008 en begin 2009 in
het System Integration segment, slaagden we erin om snel een
geïnteresseerde koper te vinden voor de Belgische en Franse System
Integration activiteiten. In april 2009 werd 85% van Zenitel Belgium
NV en van de activiteiten van Zenitel Wireless France SA verkocht
aan Crescent NV. In juli 2009 werden ook de onderhandelingen
met Crescent NV betreffende de verkoop van 85% van de aandelen
van Zenitel Netherlands BV sucessvol afgerond.
In juni 2009 werd een overeenkomst bereikt met Wireless Holding
ApS, een Deense onderneming gespecialiseerd in digitale en
analoge radio, om 100% van de aandelen van Confined Area
Solutions AB te verkopen , Zenitel’s Zweedse dochteronderneming
die beveiligde zone repeaters produceerde ter ondersteuning van
de System Integration en Networks activiteiten.
Als gevolg van de desinvesteringen van de System Integration
activiteiten in België, Frankrijk, Nederland en Zweden, bleef Zenitel
Denemarken als enige operatie over in Zenitels System Integration
segment. Met het oog op de verdere optimalisatie van deze reeds
winstmakende organisatie en haar kostenstructuur, werd beslist
om de Deense operatie te integreren in Secure Communication
Systems. Deze integratie is logisch om geografische en functionele
redenen, alsook met het oog op potentiële synergieën, aangezien alle
draadloze activiteiten gegroepeerd zijn in Secure Communication
Systems.
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Per 1 oktober rondde Zenitel de onderhandelingen af met haar banken en financiële crediteuren om de
korte termijn kredieten om te zetten in schulden op lange(re) termijn.
Na de verkoop van 85% van de aandelen van Zenitel Belgium NV, de activiteiten van Zenitel Wireless
France SA, de verkoop van 85% van de aandelen van Zenitel Netherlands BV en 100% van de aandelen
van Confined Area Solutions AB, was de verkoop van MCCN één van de laatste delen van Zenitels
strategie om haar niet-kenactiviteiten af te stoten. Op 15 oktober 2009 werden de netwerkinfrastructuur
en klantencontracten van MCCN NV en MCCN BV (Mission Critical Communication Networks) verkocht
aan Entropia Networks NV.
Tenslotte, verkocht de Onderneming in november 2009 ook nog haar vastgoedactiviteiten in België.
Verder, besloot Zenitel om vanaf 1 januari 2010 haar managementkosten, overhead en governancestructuur
beduidend te gaan reduceren. Binnen dit kader, werd Dhr. Kenneth Dastol, tevens nog aan het hoofd van
de Secure Communication Services divisie, de nieuwe CEO van de volledige Zenitel Groep. Tegelijkertijd
werd ook de raad van bestuur gereduceerd van 8 tot 5 leden.
De 2009 resultaten van de voortgezette activiteiten zijn veelbelovend voor de komende jaren:


De omzet van Zenitels operaties in Denemarken, nu geïntegreerd in de bredere Noorse activiteiten
binnen Secure Communication Services, stegen in 2009 met 49% tot EUR 13.7 miljoen, wat
resulteerde in een EBITDA van EUR 0.8 miljoen en positieve operationele kasstromen: het beste
resultaat van onze Deense activiteiten ooit.



De volledige Secure Communication Systems bleven sterke omzetten genereren vanuit Marine
alsook Onshore en wireless klanten, met een totaal van EUR 52.3 miljoen met een EBITDA
van EUR 4.5 miljoen. Een terugval in de verkoop in bepaalde gebieden door de wereldwijde
crisis, werden gecompenseerd door nieuwe activiteiten en groei in andere gebieden. We waren
bijzonder succesvol op het vlak van oplossingen voor gevangenissen en strafinstellingen waar
we nieuwe op IP-gebaseerde intercomsystemen plaatsten, zoals onder meer de gevangenissen
van Béziers en Fleury Merogis in Frankrijk, de Murcia gevangenis in Spanje en de gevangenis
van Antwerpen in België.



Het ChuChubi-netwerk kende opnieuw een bescheiden groei in 2009, met een resultaat van
EUR 4.1 miljoen , een stijging van 4% vergeleken met vorig jaar, en een EBITDA van EUR
1.2 miljoen. In december 2009 kreeg Zenitel Caribbean BV een bestelling van de Nederlandse
overheid voor een waarde van meer dan ANG 7,5 miljoen (zowat EUR 2,7 miljoen), om het
ChuChubi-network uit te breiden op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en bijhorende
diensten te leveren gedurende de komende 10 jaar. Deze opdracht zal al vanaf volgend
jaar nieuwe inkomsten genereren, evenals nieuwe potentiële klanten en regio’s aanreiken.

Op basis van bovenstaande resultaten van de voortgezette activiteiten in 2009, hebben wij er vertrouwen
in dat de verwachte resultaten van de Groep in 2010 verdere investeringen zullen toestaan in de
Secure Communication Systems en ChuChubi activiteiten, alsook een verdere daling van de financiële
schuldenlast.
Eugeen Beckers
Beckers Consulting BVBA
Voorzitter

Kenneth Dåstøl
CEO

ZeniAmbu
Flexibele oplossing voor efficiënte
rapportering en navigatie, voor al uw mobiele
units. Ontwikkeld door Zenitel Denmark AS.

►
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April 2009

Juli 2009

Aankondiging van de verkoop van
Zenitel Belgium en Zenitel Wireless
France.

Aankondiging van de verkoop
van Zenitel Netherlands BV.

Juni 2009
Aankondiging van de verkoop van
Zenitels Zweedse dochteronderneming
‘Confined Area Solutions AB.’.
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Zenitel NV verkoopt haar
vastgoedactiviteiten.
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Januari 2010

Oktober 2009
Afronding van de strategische
heroriëntatie van de Groep, met
desinvestering van Zenitels
Network activiteiten (MCCN) in
België en Nederland.

Eugene Beckers vervangt Eric Van
Zele als niet-uitvoerend voorzitter
van de raad van bestuur van Zenitel
NV. Kenneth Dåstøl vervoegt de
raad als CEO. De raad van bestuur
reduceert zijn ledenaantal van acht
naar vijf.
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Zenitel NV
Zenitel
Caribbean BV

Zenitel Norway AS
Zenitel
USA Inc

Zenitel Marine
Sweden AB

Zenitel
Finland OY

Zenitel
Aruba NV

Zenitel CSS
France SA

Zenitel Marine
Asia Pte Ltd

Zenitel Wireless
Norway AS

Zenitel
St. Eustatius
BV

Zenitel
Italia Srl

Marine Norway
(Dept)

Zenitel
Denmark AS

Zenitel UK
(15%) Ltd
BNSC Co Ltd
(China) (15%)
Distributor
Sales dept

TetraNet AS
(0.6%)

Zenitel
Marine
Germany
(Branch)
Zenitel
Marine
Mediterranean
(Branch)

Zenitel
SABA BV

Zenitel Finance
Netherlands BV
Zenitel Finance
Netherlands II BV
(100%)
(former MCCN NV)

Juridische
structuur

Situatie op 31/12/2009

19
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Zenitel
Netherlands BV
(15%)

Zenitel
Curaçao
(Branch)

Zenitel
Devlonics II NV (100%)
(former MCCN NV)

Zenitel
St. Martin
(Branch)

Zenitel
Belgium NV (15%)
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St. Maarten
(Branch)

Zenitel Wireless
France SA (100%)
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Devlonics NV (100%)

63

Verslag van de raad
van bestuur

81

Dochteronderneming
van Zenitel NV

Indirecte
dochteronderneming
van Zenitel NV

< 20%
deelneming

Filiaal/
departement

Verantwoordelijke
personen

83

Documenten ter inzage

84

Verklarende
woordenlijst

7

Missie & waarden

9

Geconsolideerde
kerncijfers

Onze
Activiteiten

11

Brief aan de
aandeelhouders

15

2009 een jaar van
verandering

17

Overzicht

In 2009 stootte Zenitel al haar niet-kernactiviteiten af. Vanaf januari
2010 zullen de resterende activiteiten in Denemarken en de Caraïben
ondergebracht worden in de businessunit Secure Communication
Systems (SCS). Deze businessunit bestaat uit vestigingen in Noorwegen,
Denemarken, Singapore, China, Frankrijk, Finland, Italië, het VK,
Duitsland, Kroatië, Curaçao en de VS. Onze organisatie in de Caraïben
opereert TETRA-netwerken onder de merknaam ChuChubi. Naast Zenitels
nationale kantoren en haar joint ventures in België, Nederland, het VK en
China, is er ook een wereldwijd netwerk van distributeurs.

Belangrijke activa
Kennis is het belangrijkste bedrijfsmiddel van Zenitel: kennis van
haar eindgebruikers, van de technologie en van de sector waarin het
bedrijf actief is. De namen STENTOFON, VINGTOR en ZENITEL genieten
wereldwijde erkenning. Hetzelfde geldt voor andere bekende merknamen
van Zenitel zoals STEENHANS, Ring-Master, M100, ASACOM en ChuChubi
Trunking. STENTOFON en VINGTOR kunnen al meer dan 60 jaar bogen op
een sterk distributie- en partnernetwerk. Zenitel stelt alles in het werk om
haar toenemend klanten- en distributeurbestand de beste dienstverlening
aan te bieden. Zenitel heeft meer dan 13.000 schepen en 1.300.000
intercompunten uitgerust. Daarnaast is Zenitel de trotse eigenaar van
licenties voor de exploitatie van TETRA-netwerken op de Nederlandse
Antillen en Aruba.

Juridische structuur

19
Onze activiteiten

Al sinds de oprichting in 1901 is Zenitel wereldwijd een toonaangevende
leverancier van heldere en krachtige communicatie voor veeleisende en
extreme omgevingen. In de hedendaagse wereld is beveiliging al snel
uitgegroeid tot onze primaire markt. We blijven marktleider op het vlak
van geavanceerde technologie en we behoren tot de voorlopers met
ons CCoIP®-aanbod (Critical Communications over IP). Zenitel focust
zich op omgevingen waarin communicatie cruciaal is: omgevingen
waarin mensenlevens, geld of belangrijke activa op het spel staan.
Innovatiekracht is het leidende beginsel van Zenitel. Dankzij haar inzicht
in de huidige technologieën en de klantenbehoeften kan het bedrijf
communicatiestandaarden bepalen en een aparte marktpositie creëren.
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Een kernelement van ons systeemdesign is de standaard achterwaartse compatibiliteit voor nieuwe IPplatformen. Alle IP-platformen kunnen geïntegreerd worden in oudere systemen/stations, en dankzij de
breedbandcodec G.722 (7 kHz) is de geluidskwaliteit beter dan die van eender welke standaardtelefoon.
Zenitel levert een brede waaier van stations, waaronder een tegen vandalisme bestand type met gilalarm
en geïntegreerde lichtsignalering voor gevangeniscellen, CRM-stations (Control Room Master) met
programmeerbare Direct Access Keys (DAK), en weersbestendige ruisonderdrukkende stations die ideaal
zijn voor parkeerterreinen en buitendeuren.

Milieubeleid
Leveranciers, distributeurs en klanten over de hele wereld worden aangemoedigd om milieuvriendelijk
te werken. Zenitel Marine handelt in overeenstemming met IMO-resolutie A.962 Clean Design/Green
Passport, door alle materialen te documenteren die gebruikt worden bij de bouw van een schip en die
gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of het milieu. Na de bouw wordt gedurende het hele vaarleven van
een schip een Green Passport bijgehouden waarin alle latere wijzigingen van materialen of apparatuur
ter beoordeling worden genoteerd.
Zenitel voldoet aan de Europese AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) voor
milieubehoud en verzekert dat afgedankte toestellen op passende wijze gerecycleerd worden. Zenitel
focust zich op een beter en schoner milieu en schaart zich achter de doelstellingen van de RoHS-richtlijn
(beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen) door te verzekeren dat alle producten voldoen aan
de geldende vereisten. Zenitel Noorwegen voldoet aan de Europese REACH-richtlijn N 1907/2006 inzake
de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen om mens en milieu te beschermen.
Producenten en invoerders moeten informatie voorleggen over de eigenschappen van hun chemische
stoffen, zodat die veilig verwerkt en geregistreerd kunnen worden. De REACH-regulering omvat ook de
geleidelijke vervanging van gevaarlijke chemische stoffen als er geschikte alternatieven beschikbaar zijn.

Kwaliteitsgarantie
De kwaliteitsgarantie is een managementvereiste binnen de volledige Zenitel-organisatie, in
overeenstemming met de ISO9001:2008-standaard. Dit wordt geauditeerd door onafhankelijke
accreditatieorganisaties. In 2009 werd de ISO- en ATEX-certificatie van Zenitel Noorwegen verlengd voor
de overeenstemming op het vlak van apparatuur gebruikt in explosieve omgevingen. Bovendien behaalde
Zenitel Denemarken de SQS-certificatie (Security Quality Systems), een vereiste voor ondernemingen die
hoogspanningssystemen installeren en herstellen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Waar “standaardcommunicatiesystemen” tekortschieten, vooral in noodgevallen of op kritieke momenten,
steken de oplossingen en systemen van Zenitel boven alle andere uit. Op die momenten, als er levens
op het spel staan, zijn gedegen en betrouwbare communicatiesystemen cruciaal. Dit is de belangrijkste
bijdrage die Zenitel levert: helpen om een veilige maatschappij te garanderen door haar klanten de
mogelijkheid te bieden om levens, bezittingen en activa te beschermen.
De werknemers van Zenitel deden wereldwijd schenkingen aan liefdadigheidsinstellingen zoals de
Noorse Kankervereniging en UNICEF. Zenitel Aruba schonk radiocommunicatieapparatuur aan nonprofitorganisaties zoals het Rode Kruis. Intern is het welzijn van alle werknemers van cruciaal belang
voor het succes en de groei van Zenitel. Zenitel beseft dit en streeft ernaar een vriendelijke, comfortabele
en ondersteunende werkomgeving te creëren. Om meer inzicht te hebben in de behoeften en de
bekommernissen van haar werknemers, voert Zenitel om de twee jaar een tevredenheidsonderzoek
onder haar werknemers.
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Binnen de Secure Communication Systems businessunit concentreert Zenitel zich op haar drie
belangrijkste merken en productoplossingen, zijnde:




Stentofon producten met focus op de onshore markt
Vingtor producten met focus op de maritieme markt
Zenitel producten met focus op de draadloze oplossingen en projectenmarkt

Kerncijfers
Secure Communication Systems(1)
VTE (aantal)

omzet per dochteronderneming

257.3

Externe omzet (K EUR)
Recurrente EBITDA (K EUR)

66,023
5,424

(1) In 2009 werden de activiteiten van Zenitel Denmark
toegewezen aan de Secure Communication Systems
divisie, gezien de huidige synergie en geografische
locatie. De voorgestelde kerncijfers in deze tabel
omvatten de Deense operaties. Gelieve te noteren
dat omwille van segmentrapporteringsdoeleinden
vermeld in de financiële pagina’s van dit jaarrapport,
het resultaat en de werknemers van Zenitel Denmark
AS werden opgenomen in het System Integration
Segment tot 2009. Vanaf 2010 zijn deze geïntegreerd
in Secure Communication Systems.

Noorwegen
Wireless Norway
Finland
Italië
USA
Azië
Frankrijk
Denemarken
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Het Zenital ChuChubi Trunking-Netwerk biedt een waaier aan functies en voordelen die in
stemgeluid, data en GPS voorzien voor een optimaal communicatiesysteem.
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Kerncijfers
Networks
VTE (aantal)

81

34.6

Externe omzet (K EUR)

4,090

Recurrente EBITDA (K EUR)

1,185
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Productaanbod
STENTOFON’s IP CRM (Control Room Master) is een multifunctioneel
toestel voor intercom, omroepfuncties, radio en telefonie. De
CRM kan uitgebreid worden met een DAK-module (Direct
Access Key) die onmiddellijke toegang verleent tot gebruikers en
functies. De indicatoren op het station geven de systeemstatus,
oproepverzoeken, de deelnemers aan het conferentiegesprek enz.
weer.

Desktop Master Stations
STENTOFON-desktopstations bieden tal van functies, zoals programmadistributie, oproeping, groepsgesprekken, conferenties en
geavanceerde oproepbeheerfuncties zoals oproepprioritisering.
Masterstations zijn uitgerust met programmeerbare toetsen
die onmiddellijk toegang verlenen tot andere stations, groepsgesprekken, audiocontrole, omroepfuncties en radiokanalen.
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23
Onze activiteiten
SCS Stentofon

Control Room Master Station
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Draadloze IP DECT-stations
STENTOFON DECT maakt integraal deel uit van de AlphaCom E en
is een perfecte oplossing voor kleine zones met een groot aantal
gebruikers. STENTOFON DECT is een draadloze telefoon met een
indoor bereik van 50 meter en een outdoor bereik van 150 m.
IP DECT-stations zijn ideaal voor rondwandelende bewakers. De
stations bieden mogelijkheden zoals oproepen beantwoorden met
tekst en stationnummer, spraakrichtingscontrole, openen en sluiten
van deuren/poorten en groepsoproeping in noodgevallen.
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►

CCoIP® - CRITICAL COMMUNICATION OVER IP
Is bedoeld voor het gebruik van “Voice over IP” toepassingen die nodig zijn in kritische situaties. STENTOFON AlphaCom
E is ontwikkeld om CCoIP te leveren en verzekert de aanlevering van kant-en-klare en beveiligde stem- en datadiensten.
Het systeem levert carrier class systeembeschikbaarheid en beschermt de resources in een IP-omgeving door middel van
ingebouwde IP-beveiligingsmechanismes. De meest gebruikte beveiligingsmechanismes zijn: restricted management access,
separate management interface en internal firewall.

Verklarende
woordenlijst

Noodstations en stations met één toets
Intercomsubstations kunnen gebruikt worden als noodstations nabij deuren, poorten, trappenhuizen en
reddingszones en in liften. De oproeptoets(en) kan (kunnen) geprogrammeerd worden om één enkel
nummer te bellen, doorgaans dat van een centraal veiligheidscontrolecentrum. Deze stations zijn bestand
tegen vandalisme en ontworpen voor buitengebruik.

Stations bestand tegen vandalisme
Deze robuuste stations zijn vervaardigd uit roestvrij staal en hebben een uniek ontwerp om de luidspreker,
de microfoon, de led-indicator en de interne elektronica te beschermen tegen externe beschadiging. Er
gaat een alarm af als iemand probeert om het station te verwijderen of te vernielen. In 2009 werd een
analoge versie met geavanceerde supervisie gelanceerd om in te spelen op de marktbehoeften.

Industriële stations
Industriële masterstations en substations, gaande van systemen bestemd voor licht tot zwaar werk, zijn
speciaal ontwikkeld voor extreme omstandigheden. Deze stations worden gekenmerkt door duurzame
toetsen die gemakkelijk bediend kunnen worden en actieve ruisonderdrukking (gelanceerd in 2009) voor
een opmerkelijke geluidskwaliteit.

Liftstations
In de VS moet de communicatie in liften voldoen aan lokale en/of regionale voorschriften, zoals de
Americans with Disability Act (ADA). Wanneer het masterstation een oproepaanvraag uit een lift
ontvangt, begint het ledlampje op de master te knipperen en is er een belsignaal hoorbaar. Als de oproep
beantwoord wordt, begint het ledlampje ononderbroken te branden en is audiocommunicatie in twee
richtingen mogelijk.

Stations voor gevangenissen en correctionele instellingen
Deze stations zijn specifiek bestemd voor ruige correctionele omgevingen. De stations zijn bestand tegen
vandalisme en bieden functies zoals luidspreker, handenvrije duplexgesprekken, oproepaanvragen,
gilalarm, lichtregeling in de cellen en actieve ruisonderdrukking.
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Beveiliging van gebouwen en sites

Tot de klanten behoren
De haven van Bayonne, Frankrijk; CNN Center, VS; Capitool, VS; Petronas Twin Towers, Maleisië;
Universiteit van Texas in San Antonio, VS; Musée du Louvre, Frankrijk; Getty Center, VS; Smithsonian, VS;
Repsol Tower, Madrid, Spanje; Holocaust Museum, VS en Moët & Chandon, Frankrijk.

Gezondheidszorg
Voor de markt van de gezondheidszorg biedt Zenitel volledig geïntegreerde oplossingen aan voor
interne communicatie, omroepfuncties, alarmdistributie en veiligheidscommunicatie. De producten
worden gebruikt in ziekenzalen, behandelingsinstellingen, operatiezalen, winkels, administratielokalen,
hallen en liften. De investeringen – vooral in Amerikaanse gezondheidszorgvoorzieningen – blijven
stijgen, maar het geld kende een verschuiving binnen de gezondheidszorgsector. Er gaan immers
grotere investeringen naar de bouw van verzorgingsinstellingen, onderzoeksvoorzieningen en
laboratoria dan naar algemene ziekenhuizen.
Tot de klanten behoren
Universitair Ziekenhuis van Münster, Duitsland; Department of Health, Trenton, New Jersey, VS; Cisanello
Ziekenhuis, Italië; Loyola University Medical Center, VS; Hackensack University Medical Center, Australië
en Universitair Ziekenhuis Akershus, Noorwegen.
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De beveiliging van gebouwen groeide al snel uit tot Zenitels grootste en een van de snelst groeiende markten
voor intercom aan land. Zenitel biedt communicatieoplossingen aan die geïntegreerd kunnen worden in
een brede waaier van systemen, zoals CCTV, PBX-telefonie, radio’s, DECT-telefoons, omroepsystemen en
toegangscontrolesystemen. AlphaCom E werkt niet alleen als een communicatiesysteem, maar als een
integraal onderdeel van een veiligheidscontrolecenter. Dankzij het AlphaCom E-systeem met zijn talloze
functies kon Zenitel meer communicatieoplossingen aanbieden dan ooit tevoren.
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Gevangenissen en correctionele instellingen
Zenitel biedt intercomoplossingen aan voor gevangenissen en correctionele instellingen over de
hele wereld. 2009 was op dat vlak het beste jaar ooit. Het assortiment STENTOFON-stations voor
gevangenissen omvat stations die bestand zijn tegen vandalisme en voorzien zijn van een gilalarm
en geïntegreerde lichtsignalering voor cellen, CRM-stations (Control Room Master) met toetsen voor
rechtstreekse toegang en led-indicators, evenals weersbestendige en ruisonderdrukkende stations die
ideaal zijn voor gevangenisparkeerterreinen, -deuren en -poorten.
Tot de klanten behoren
hoofdzetel van Wiltshire Constabulary, VK; gevangenis van Béziers en gevangenis van Fleury Merogis,
Frankrijk; gevangenis ‘Overamstel’ in Amsterdam en ‘Zestienhoven’ in Rotterdam, Nederland; Rheinbach,
Brandenburg, Politie van Neder-Saksen en Hessen, Duitsland; Politie van Oslo, Noorwegen; gevangenis
Kumla, Zweden en gevangenissen Castelon II, Sevilla II, Madrid VII en Arrecife, Spanje.
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Luchthavens en infrastructuur
Effectieve communicatie is cruciaal in transportomgevingen waar een grote efficiëntie van het personeel,
tijdige communicatie met de overheidsdiensten en informatie vereist zijn. De infrastructuursector focust
zich op gebruiksvriendelijkheid en een hoge graad van beveiliging, alsook op de integratie in andere
beveiligingsapparatuur, en meer bepaald draadloze mobiele telefoons.
Tot de klanten behoren
Shanghai Pudong International Airport en Beijing Capital International Airport, China; Incheon International
Airport, Korea; Dubai International Airport en Abu Dhabi International Airport, VAE; Tacoma International,
Newark Liberty en JFK Airport, VS; OR Tambo International Airport, Zuid-Afrika; Kosoltsovo Airport,
Rusland; Frankfurt International Airport, Duitsland en Charles de Gaulle, Frankrijk.

Partners
De systemen van Zenitel worden in meer dan 50 landen verkocht via een specifiek netwerk van
partners en dochterondernemingen. Zenitel en dit wereldwijde netwerk leveren samen aan de klanten
communicatieoplossingen en -diensten die toonaangevend zijn in de sector. Zenitels systeemintegrators
verlenen consultancy, integratie- en installatiediensten en eindgebruikerondersteuning. Onze partners
spelen een belangrijke rol in de verdere groei en in Zenitels invloed en succes op de markt.

Onderzoek en ontwikkeling
Na de lancering van het STENTOFON AlphaCom E CCoIP®-platform (Critical Communication over IP) in 2006
zette Zenitel haar jaarlijkse investeringen in onderzoek en ontwikkeling voort om haar kennis van en haar
inzicht in de marktvereisten te verzekeren. In 2009 werden de volgende belangrijke producten gelanceerd:

Geavanceerde IP-intercomstations
Het gamma STENTOFON IP-stations werd uitgebreid met een brede waaier van IP-masterstations en
-substations voor omgevingen/ruimtes zoals gevangenissen, deurtoegangen, liften en meldkamers. In
2009 lanceerde STENTOFON een aantal geavanceerde softwarefuncties voor het gamma IP-stations.
Enkele nieuwe functies:



Actieve ruisonderdrukking filtert achtergrondlawaai en staat borg voor uitstekend spraakgeluid.
Netwerktoegangscontrole (IEEE 802.1X) beveiligt uw IP-netwerk tegen ongewenste
toegang. Vooral belangrijk voor intercoms geïnstalleerd in openbare ruimtes.



Geïntegreerde beheerde IP-switch met VLAN (IEEE 802.1Q) om het IP-station
te gebruiken als data switch op afstand om CCTV-camera’s, pc’s of bijkomende intercomstations
aan te sluiten zonder de dienstkwaliteit te verstoren of afbreuk te doen aan de veiligheid.
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Nieuw gamma SIP-intercomstations
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Zenitel heeft een nieuw assortiment SIP-intercomstations ontwikkeld die aangesloten kunnen worden
op eender welke iPBX, zoals Asterisk, Cisco Call Manager en Alcatel OmniPCX. STENTOFON SIP-stations
zijn gebouwd op hetzelfde hardware- en softwareplatform als de IP-stations die gebruikt worden bij het
STENTOFON AlphaCom E-systeem.
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Nieuwe AlphaCom E-functies
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Zenitel blijft investeren in nieuwe functies voor de AlphaCom E, waardoor dit een van de meest
multifunctionele intercomplatformen ter wereld is. Belangrijke functies die in 2009 werden toegevoegd:

Audio Messaging License lost audioberichtgeving in software op zonder dat er speciale
hardware voor berichtgeving moet worden toegevoegd.



Intercomondersteuning voor draadloze DECT-toestellen

Juridische structuur

voorziet draadloze

DECT-toestellen van STENTOFON CCoIP-intercomfuncties.



Verbeterde facturering

biedt serversoftware voor facturering op de AlphaCom

E-hoofdcontrolekaart.

Integratie met toegevoegde waarde in producten en oplossingen van derden
AlphaCom E kan naadloos geïntegreerd worden in een reeks systemen zoals CCTV, IP- en PBX-telefonie,
radio’s, DECT-telefoons, omroepsystemen en toegangscontrole. Om het onze partners nog gemakkelijker
te maken om integratie met toegevoegde waarde in de STENTOFON-platforms aan te bieden, heeft
Zenitel een SDK (Software Development Kit) op basis van Microsoft.NET ontwikkeld. Via de STENTOFON
SDK hebben de softwareontwikkelaars van onze partners volledige toegang tot de AlphaCom E-functies.
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In 2009 werd een aanzienlijk bedrag van de onderzoeks- en ontwikkelingsmiddelen besteed aan de
integratie met toegevoegde waarde in de producten en oplossingen van onze partners. In het kader van
Zenitels strategisch alliantieprogramma (OEM) is STENTOFON nu een nog meer geïntegreerd onderdeel
van de productoplossingen van onze partners.

Werknemers

63

Verslag van de raad
van bestuur

81

Verantwoordelijke
personen

83

Documenten ter inzage

84

Verklarende
woordenlijst

Klanten

cASE STUDY
STENTOFON® oplossing voor veiligheidscommunicatie
Delaware River Port Authority – PATCO Speedline
Over de Delaware PATCO Speedline
De Delaware PATCO Speedline is een snel transitsysteem tussen Philadelphia (Pennsylvania) en Camden County
(New Jersey) dat wordt beheerd door de Port Authority Transit Corporation. Het systeem werd op 15 februari
1969 in gebruik genomen. De eerste trip ging van Lindenwold (New Jersey) naar Center City (Philadelphia).
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De veiligheidsuitdaging
Dagelijks zijn meer dan 38.000 mensen afhankelijk van de PATCO Speedline voor snel en vlot transport. Om
sterkere veiligheidsmaatregelen in stand te houden, vroeg de Delaware River Port Authority (DRPA) aan TRC
Security Consultants om het ontwerp van het elektronische veiligheidssysteem te herzien. De evaluatie en
herzieningen van TRC omvatten de toevoeging van een intercomsysteem met noodoproepstations en extra
CCTV-systemen langs het 22,5 km lange traject.
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De STENTOFON oplossing
Na de uitbreiding van de Speedline IP-netwerkdekking spitste het T.A.C.-team zich toe op een van zijn
grootste uitdagingen: een intercomoplossing zoeken die voldeed aan de vereisten van de klant. Voor deze
toepassing moest het systeem voldoen aan drie belangrijke vereisten:




Een ‘native’ IP-intercomoplossing geen complexe adapters, ondersteunt een open
architectuur voor eenvoudige integratie en kan uitgebreid worden zonder bijkomende hardware.
Verstaanbaar spraakgeluid

duidelijk en bondig verstaan wat er gezegd wordt aan

29
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Om dit te realiseren sloot de DRPA een overeenkomst met het T.A.C.-team van Schneider Electric in Horsham
(Pennsylvania) voor het ontwerp en de implementatie van een geavanceerde IP-infrastructuur om spraak,
geluid en CCTV door te seinen op alle parkeerterreinen van de Speedline. Het T.A.C.-team kreeg ook de
opdracht om een intercomsysteem te leveren dat volledig gesuperviseerd kon worden, dat geïntegreerd kon
worden in DVTEL® CCTV, dat “verstaanbaar spraakgeluid” zou bieden via IP en dat actieve ruisonderdrukking
zou ondersteunen om hoge ruisniveaus te elimineren. De STENTOFON-noodstations verlenen de gebruikers
met één druk op een knop rechtstreekse communicatietoegang tot een van de vier centrale veiligheidscentra.
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weerskanten van de lijn.



Actieve ruisonderdrukking hoge ruisniveaus op treinperrons elimineren zonder gebruik te
maken van gespecialiseerde microfoons of externe apparatuur.

Werknemers

63

Het STENTOFON-systeem van de PATCO Speedline
De communicatie voor de PATCO Speedline wordt bestuurd door één AlphaCom E7-centrale die 98
noodoproepstations en vier CRM-stations beheert. Het communicatiesysteem is geïntegreerd in Closed
Circuit Television (CCTV). Als er op een oproeptoets wordt gedrukt, wordt video via een DVTEL®-camera
ingeschakeld zodat de veiligheidsagent de situatie kan bekijken voordat hij de oproep beantwoordt. Alle
dertien treinstations zijn uitgerust met twee STENTOFON-noodoproepstations. Verschillende stations zijn
voorzien van telefooncellen op palen met knipperende indicatorlampjes.

Werking van het station
Alle substations zijn geprogrammeerd om een oproepaanvraag te richten aan een primair masterstation dat
de oproep van het substation dan in de wachtrij plaatst. Als de oproep niet binnen de 10 seconden beantwoord
is, wordt hij doorgeschakeld naar het volgende masterstation. Als het tweede masterstation de oproep niet
beantwoordt, wordt de oproep doorgeschakeld naar een derde masterstation. Een onbeantwoorde oproep
kan vier keer doorgeschakeld worden. Als de oproep dan nog steeds niet beantwoord is, wordt hij opnieuw
doorgeschakeld naar het initiële masterstation. Dit proces garandeert dat geen enkele oproep “verloren”
gaat en staat borg voor een effectieve en snelle oproepbeantwoording.
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2010

NIEUWIGHEDEN
Met AlphaCom XE is flexibiliteit het sleutelwoord. Je kan slechts één, of duizenden gebruikers hebben,
verspreid over verschillende locaties. Dankzij een open en modulair design en uitbreidbare architectuur, is
de AlphaCom XE flexibel om mee te groeien met uw business en aanpasbaar aan uw langetermijn noden.
Het systeem kan op maat worden gemaakt om de meest gespecialiseerde en complexe toepassingen te
ondersteunen.

XE-Functionaliteiten













Hoge capaciteit
Energiebesparend
Ongelimiteerde netwerking en integratie
IP, SIP en analoge ondersteuning van het station
Gebaseerd op software licentie
SIM-kaartgebaseerde softwareconfiguratie en gegevensrecuperatie bij rampen
Achterwaarts compatibel met eender welk AlphaCom systeem
Meer geheugen ter ondersteuning van toekomstige uitbreidingen en nieuwe diensten
Topkwalitatieve professionele omroep- en berichtendiensten
Veiligheidsstembegeleiding voor de openbare en gebouwveiligheid
Auto-attendant functie (door automatische stem ondersteunde centrale)
Stemondersteunde oproepbegeleiding

ALPHACOM XE7
3 UNITS HOGE IP EN ANALOGE AUDIOSERVER
ONDERSTEUNT 2-552 IP STATIONS EN 36 ANALOGE STATIONS

7

Missie & waarden

9

Geconsolideerde
kerncijfers

11

Brief aan de
aandeelhouders

15

ALPHACOM XE1
1 UNIT HOGE ORIGINELE IP AUDIOSERVER
ONDERSTEUNT 2-552 IP STATIONS
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ALPHACOM XE26
19 UNITS HOGE IP EN ANALOGE AUDIOSERVER
ONDERSTEUNT 2-552 IP STATIONS EN 138 ANALOGE STATIONS
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ALPHACOM XE20
6 UNITS HOGE IP AND ANALOGE AUDIOSERVER
ONDERSTEUNT 2-552 IP STATIONS EN 102 ANALOGE STATIONS
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Zenitel Marine bepaalt al meer dan 60 jaar de standaarden voor
elementaire en uitgebreide communicatiesystemen voor de
maritieme sector. Zenitel Marine ondersteunt zowel traditionele
systemen als moderne IP-communicatieoplossingen. Haar
geïntegreerde oplossing is gebaseerd op het STENTOFON
AlphaCom E-systeem en wordt verkocht als VINGTOR ACM-E. Het
VINGTOR ACM-E-gamma bestaat uit systemen die gebaseerd zijn
op traditionele technologie en IP-technologie. VINGTOR ACM-E is
getest volgens IEC 60945, IEC 60533, IACS en andere standaarden.
Het traditionele ACM-systeem ondersteunt VINGTOR geïntegreerde
omroep-, algemeen alarm-, talkback- en telefoonoplossingen
en is uitgerust met de meest recente ontwikkelingen op het
vlak van IP-telefonie, webbeheer en IP-switching. Dit systeem
is een uitgebreide oplossing die communicatie, data, veiligheid
en entertainment biedt via de “alles in één kabel”-oplossing van
Zenitel Marine. Het gebruik van slechts één CAT7-kabel resulteert
in een aanzienlijke beperking van de bekabelinginfrastructuur
voor alle communicatietoestellen. In 2009 werden verschillende
nieuwigheden gelanceerd, zoals geavanceerde intercom IPfuncties, CCTV-camera’s, DECT-toestellen, IP-TV en entertainment
en IP-stations specifiek ontwikkeld voor het maritieme segment.
Dankzij dit volledig geïntegreerde pakket kan Zenitel Marine een
aanzienlijk verkooppakket aanbieden per schip. De geavanceerde
ACM-oplossing wordt op modulaire basis aangeboden, zodat de
klanten kunnen kiezen uit een reeks functiemodules die 30 tot
meer dan 1.000 gebruikers ondersteunen.
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Markten
De geïntegreerde communicatieoplossing van Zenitel Marine werd intussen al geleverd aan duizenden
schepen over de hele wereld, gaande van kleine gespecialiseerde schepen tot geavanceerde schepen.

Commerciële vaartuigen, offshore vaartuigen & ferry’s
Voor eigenaars van commerciële vaartuigen is het belangrijk dat de communicatiesystemen niet
alleen voldoen aan de vereisten van de classificatieverenigingen, maar ook wereldwijd diensten en
ondersteuning verlenen. Voor gevaarlijke gebieden voldoen de VINGTOR-systemen met talkbackfunctie, automatische telefoons, omroepsystemen en batterijloze telefoons (ATEX-goedgekeurd) aan alle
vereisten en standaarden voor deze onzekere omgevingen.

Offshore vaartuigen
Sinds de toename van de industriële olie- en gasprojecten in de jaren zeventig heeft Zenitel Marine de
standaard bepaald op het vlak van de uitrusting van deze schepen met geavanceerde multifunctionele
communicatiesystemen. In de loop der jaren is de naam VINGTOR uitgegroeid tot een synoniem van
superieure systemen, vooraanstaande ondersteuning en weergaloze kwaliteit. Zenitel Marine biedt
geavanceerde geïntegreerde maritieme communicatie-, data-, CCTV- en entertainmentsystemen aan.
Communicatiesystemen moeten geïntegreerd kunnen worden in andere beveiligingsapparatuur, zoals
CCTV, om een uitgebreidere beveiligingsoplossing te kunnen uitbouwen.

Ferry’s
Veiligheid – zowel de bescherming van de gezondheid en het leven van de mensen op zee (de bemanning
en de passagiers) als van het milieu – is een fundamentele doelstelling van het zeetransportbeleid.
Passagiersvaartuigen moeten uitgerust zijn met communicatiesystemen die voldoen aan strikte
internationale voorschriften. Zenitels alarmsignaaldistributie die deel uitmaakt van haar omroepsysteem,
is maar een van de vele functies die moeten voldoen aan de communicatievoorschriften.

Marineschepen
De VINGTOR-communicatiesystemen garanderen de veiligheid en voldoen aan de operationele vereisten
voor marine-, patrouille- en kustwachtvaartuigen. De vraag in deze sector neemt toe, aangezien het leger
nu ook commerciële apparatuur goedkeurt in plaats van enkel militaire systemen.

Inbouw van nieuwe onderdelen
Het segment van de inbouw van nieuwe onderdelen is een groeisector voor Zenitel Marine. Klanten willen
immers hun bestaande communicatiesystemen aanpassen om te voldoen aan internationale regels en
voorschriften, om geavanceerde systemen uit te bouwen en/of om verouderde onderdelen en PCB’s te
vervangen.
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Net zoals met de distributiekanalen voor STENTOFON verdeelt Zenitel Marine het VINGTOR-gamma
wereldwijd via een netwerk van partners. Dit netwerk bestaat uit internationale kantoren, internationale
systeemhuizen en lokale distributeurs voor elke markt. Het is een voordeel om een wereldwijde
leverancier te zijn. Zo kunnen wijzigingen op de ene markt gecompenseerd worden door andere markten
en kunnen er overal interventies uitgevoerd worden op schepen – ongeacht hun locatie.

Onderzoek en ontwikkeling
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IP TV- en entertainmentoplossing
Zenitel Marine heeft samen met een strategische partner een nieuw VINGTOR IP digitaal
entertainmentsysteem gelanceerd dat specifiek bestemd is voor maritiem gebruik.
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Het toekomstige succes en de technologische kracht van VINGTOR hangen af van de verbetering van
de bestaande systemen en de ontwikkeling van nieuwe productoplossingen. De markten voor onze
producten worden gekenmerkt door een snel veranderende wereld en technologie. Dat vereist aanzienlijke
investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Zenitel Marine heeft de VINGTOR-productplatformen
uitgebreid en nieuwe hardware- en softwarefuncties toegevoegd. Bovendien heeft de divisie Marine
meer middelen toegewezen aan de integratie van producten van derden om grotere en volledigere
pakketoplossingen samen te stellen. Belangrijke VINGTOR-nieuwigheden in 2009:

55

IP CCTV-oplossing
Het VINGTOR IP CCTV-systeem biedt mogelijkheden voor kostenefficiënte en kwaliteitsvolle controle en
videobewaking om de veiligheid en de beveiliging van de bemanning, de operationele activiteiten en de
buitentoepassingen te verbeteren.

Belangrijke projecten

61
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IP DECT-verbeteringen

63

VINGTOR’s IP DECT werd verbeterd met nieuwe oplossingen voor ruimtes onder het scheepsdek. Deze
oplossing biedt radiodekking met minder reflectie, wat resulteert in een betere gesprekskwaliteit en
minder abnormale oproepverbrekingen.
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Nieuwe ACM-functies
Zenitel Marine blijft hetVINGTORACM-platform verbeteren en uitbreiden met nieuwe softwaremogelijkheden,
door functies toe te voegen die vroeger geïmplementeerd werden door afzonderlijke hardwaresystemen.
Belangrijke functies die in 2009 werden toegevoegd:


Audio Messaging License

automatische receptiesystemen.

biedt audioberichtfuncties voor omroepsystemen en
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84
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Ondersteuning van DECT Wireless biedt STENTOFON CCoIP-intercomfuncties op
draadloze DECT-toestellen zonder afzonderlijke DECT PBX.
Verbeterde facturering

biedt serversoftware voor facturering op de AlphaCom

E-hoofdcontrolekaart.

Uitgebreid assortiment IP-stations
Het assortiment VINGTOR ACM-stations is uitgebreid met nieuwe IP-stations die gebruikt worden in
cabines en op de brug. Deze IP-intercomstations ondersteunen VINGTOR geïntegreerde omroep-,
algemeen alarm-, talkback- en telefoonfuncties en zijn een kostenefficiënte oplossing om zones te dekken
waar omroepsystemen en een algemeen alarm vereist zijn. Bovendien vereenvoudigt de IP-intercom de
werking aan boord door één interface te bieden voor de omroep-, talkback- en telefoniefuncties.

Met het VINGTOR IP Bridge Panel worden alle kritische
communicatiediensten geleverd door slechts één enkele
gebruikersinterface.

►
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Vissersboot Nordborg
Een van de grootste VINGTOR ACM IP-systemen die in 2009 werden verkocht, ging naar Hvalnes P/F en
hun schip de F/V Nordborg of the Faroe Islands. De 83,5 m lange sleepnetboot/diepzeetrawler die werd
geleverd door het in Tórshavn gevestigde maritieme elektronicabedrijf Vikmar, zou ’s werelds meest
geavanceerde vissersboot zijn.

Boordelektronica
Er werd al snel veel gesproken over de uitgebreide bewaar- en vriescapaciteiten (capaciteit van 1.230
m³ voor bewaring met gekoeld zeewater en twee vriesruimen geoptimaliseerd voor pallets met een
capaciteit van 2.500 m³). Het schip is uitgerust met geavanceerde apparatuur om vis op te sporen en
elektronica- en communicatiesystemen, zoals een VINGTOR-communicatiesysteem dat gebruik maakt
van digitale communicatienetwerken. De integratie van communicatie en data biedt alle voordelen van
SIP- en Web 2.0-diensten. Bovendien is het systeem aangesloten op andere beveiligingsapparatuur,
zoals radio, oproepsysteem, telefonie en video.

VINGTOR’s geavanceerde geïntegreerde ACM-oplossing
Het gebruik van IP-technologie en VINGTOR geavanceerde geïntegreerde ACM-oplossing resulteert in een
uitgebreid geïntegreerd systeem voor communicatie, data, veiligheid en entertainment. Het systeem biedt
voordelen zoals lagere infrastructuurkosten, een efficiënte werking en een betere gebruikerservaring.
Het VINGTOR-systeem is gebaseerd op een nieuwe modulaire bouwtechniek die klanten de mogelijkheid
biedt om een keuze te maken uit een brede waaier van functiemodules, afhankelijk van hun behoeften en
hun vereisten (gaande van 30 tot meer dan 1.000 gebruikers). Zenitel Marine leverde een geïntegreerd
VINGTOR UHF-radiosysteem in een 19” ACM-datarack bestemd voor maritieme omgevingen. Dit systeem
is geïntegreerd in verschillende ACM E26-modules, het omroepsysteem, de satelliettelevisie- en
televisiedistributieoplossing van Zenitel Marine, data switches en het UHF-semafoonsysteem.
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“Alles in één kabel”-oplossing
Een ander belangrijk VINGTOR-aanbod bestaat uit communicatie, data en veiligheid via een “alles in één
kabel”-oplossing. Het gebruik van deze geavanceerde bekabelings- en integratieoplossing resulteerde
voor de Nordborg in een aanzienlijke beperking van de bekabelingsinfrastructuur. Er wordt één enkele
goedgekeurde CAT7-kabel gebruikt voor alle communicatietoestellen, inclusief telefoon (analoog of IP),
algemeen alarm, omroepsysteem, internettoegang en IP TV.

Achterwaartse compatibiliteit
Niet alleen geavanceerde vaartuigen ontdekken de voordelen van een geavanceerd geïntegreerd IPsysteem. VINGTOR en Vikmar stellen vast dat enkele oudere vaartuigen hun systemen willen upgraden
naar één comfortabel communicatienetwerk. Aangezien de installatie kan gebeuren in bestaande
netwerken, resulteert IP in een lagere eigendomskost. Zo kunnen klanten IP-stations en -diensten van
de nieuwe generatie combineren met traditionele versies. Dankzij deze “achterwaartse compatibiliteit”
kunnen klanten voortbouwen op bestaande apparatuur en competenties.
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Analoog vs. IP
Analoge VINGTOR-systemen voldoen op een kostenefficiënte manier aan de elementaire vereisten inzake
boordcommunicatie, terwijl de geavanceerde geïntegreerde systemen de meest recente technologie
bieden, zoals IP-telefonie, webbeheer en IP-switching. Ook IP DECT-basisstations kunnen aangesloten
worden. Dit is een buitengewoon vindingrijke oplossing om een draadloos netwerk te implementeren
aan boord.
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Analoge radiosystemen
Analoge radionetwerken worden onderhouden met het oog op de
hoogst mogelijke betrouwbaarheid, en veel netwerken worden
uitgebreid om de dekking te verbeteren en meer gebruikers te
ondersteunen naarmate de nood aan kritieke radiocommunicatie
toeneemt. Zenitel heeft al jarenlang ervaring met de technische
en commerciële ondersteuning van alle analoge radiosystemen.
Het bedrijf heeft een brede waaier van systemen geïnstalleerd in
veeleisende omgevingen op offshore boorplatformen en industriële
sites.
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Digitale radiosystemen
TETRA - Terrestrial Trunked Radio
Door het ontwerp en de ontwikkeling van eigen TETRA-netwerken
bezit Zenitel een grondige kennis van geavanceerde TETRA-systemen
met hoge capaciteit. In de Caraïben ondersteunt Zenitel een nationaal
TETRA-radionetwerk dat specifiek werd ontwikkeld om te voldoen aan
de vereisten van klanten die nood hebben aan betrouwbare en speciale
radiocommunicatie met de juiste diensten.
Zenitel verwierf deze ervaring door vanuit het niets een geavanceerd
TETRA-netwerk uit te bouwen en door voort te bouwen op deze
kennis voor de ontwikkeling van andere digitale netwerken voor
veeleisende klanten zoals oliemaatschappijen, energieproducenten en
luchthavens. Alle systemen worden gekenmerkt door een maximale
integratiegraad, om veilige en betrouwbare communicatie, informatie
en gegevensuitwisseling te garanderen.
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DMR – Digital Mobile Radio
Radiosystemen op basis van DMR-technologie bieden meer dan alleen communicatie tussen twee
punten. Deze digitale systemen zijn zo ontworpen dat ze meer flexibiliteit en mogelijkheden voor
datacommunicatie bieden, en Zenitel heeft de gelegenheid aangegrepen om eigen geïntegreerde
oplossingen te ontwerpen in combinatie met eigen producten of producten van derden. Dit houdt een
toegevoegde waarde in voor de eindgebruikers, aangezien de systemen meer functies bieden tegen
lagere kosten. De op IP gebaseerde digitale structuur van DMR-systemen sluit naadloos aan bij de op IP
gebaseerde producten STENTOFON en VINGTOR. Zo kan Zenitel oplossingen aanbieden die echt uniek
zijn op de markten.
Repeaters en besloten ruimtes
De invoering van digitale TETRA-systemen en digitale DMR-systemen resulteert in een toename van de
nood aan radiodekking. Nieuwe openbare veiligheidsnetwerken bepalen nieuwe standaarden voor indoor
dekking met digitale radionetwerksystemen en vereisen lokale ringherhaling van de digitale transmissie
om te werken als veilig communicatienetwerk. Zenitel heeft al jarenlang ervaring met de praktische
installatie van TETRA- en andere digitale netwerken, zowel met eigen repeaters als met producten van
derden.
In verschillende landen drijft de overheid de investeringen op om de veiligheid in bestaande en nieuwe
verkeerstunnels te verbeteren. Volgens de EU-richtlijnen zal radiocommunicatie in tunnels in veel
landen verplicht worden, en Zenitel is altijd al een voorloper geweest op het vlak van de installatie van
tunnelcommunicatie met te allen tijde gegarandeerde radiodekking.
Diensten
Wij hebben al jarenlang ervaring met het ontwerp en de installatie van radiosystemen en wij beschikken
over tal van vakkundige technici die op verschillende plaatsen actief zijn op het terrein. Bij werken op een
booreiland zijn offshore certificaten verplicht, en bij het onderhoud van politieapparatuur voor openbare
veiligheidssystemen moet een betrouwbaarheidsverklaring worden afgelegd. Zenitel heeft een uitgebreid
bestand uitgebouwd van opgeleid personeel dat in het binnen- en het buitenland werkt en dat samen een
weergaloze ervaring met radiogestuurde telecommunicatiesystemen vertegenwoordigt.

Markten
Openbare veiligheid en beveiliging
In dit klantensegment biedt Zenitel een brede waaier van oplossingen aan: eindgebruikerapparatuur voor
professionele radiocommunicatie (draagbare en mobiele radioterminals, inclusief ATEX-apparatuur), 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.
In Denemarken verzekerde Zenitel de Confined Area dekking in tunnels en leverde het bedrijf terminals
en toebehoren. Daarnaast leverde Zenitel mobiele toepassingen (zoals ZeniFire) en diensten en
installaties aan de meeste gebruikers van het nieuwe nationale openbare veiligheidsnetwerk SINE.
De lancering van TETRA-netwerken en de toenemende IP-digitalisering bieden mogelijkheden voor
nieuwe klantentoepassingen, zoals ANPR (automatische nummerplaatherkenning), voertuigtracering
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en gestandaardiseerde databerichten van commando- en controlecentra naar eenheden op afstand en
mobiele dataterminals.
Klanten in dit segment zijn: Dansk Beredskabs Kommunikation, het Deense Emergency Management
Agency, de nationale Politie en een aantal brandweer- en ambulancediensten.
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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. Havens en maritieme autoriteiten hebben naast communicatie aan land ook
beveiligde radiocommunicatie nodig tussen wal en schip. Zenitel Finland leverde een radiosysteem van
Motorola aan Oasis of the Seas, een reusachtig schip dat het krachtigste en meest geavanceerde vaartuig
ter wereld zou zijn. Het systeem van Zenitel bestaat uit een 3-kanaals UHF-systeem met superkrachtige
basisstations, een Leaky Feeder van 6 km om de volledige dekking van het schip te garanderen, en
radio’s van Motorola.

Overheidsdiensten en infrastructuur
Zenitel levert beveiligde communicatienetwerken en controlekamertoepassingen voor openbaar vervoer
zoals treinen en metro’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 Systeemintegratie
verzekert ook ondergrondse radiodekking via Confined Area oplossingen. Voor Banedanmark heeft Zenitel
Denemarken 3.000 luidsprekers en 135 versterkers op 209 stations geïnstalleerd in de spoorwegstations
van Banedanmark. Zenitel Denemarken sluit jaarcontracten af voor het onderhoud van het radio- en
informatiesysteem van Banedanmark, en in 2009 werd het contract opnieuw volledig nagekomen en
werden alle SLA’s maand na maand gerespecteerd.
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Olie & gas – Industrie
Zenitel levert aan veel ondernemingen met gevaarlijke of kritieke 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 door ATEX gekwalificeerde VHF- en
UHF-radio’s. De divisie Systeemintegratie levert ook aan de havenindustrie. De eigen beveiligings- en
hulpdiensten van bedrijven hebben behoeften die sterk vergelijkbaar zijn met die van de klanten in het
segment van de openbare veiligheid en beveiliging. Ze kunnen dus gebruikmaken van de verworven
ervaring met installaties voor de openbare veiligheid. Belangrijke industriële klanten zijn Statoil in
Noorwegen, Shell Oil, BP en Maersk.
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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, en het bedrijf leverde netwerk- en serviceoplossingen op maat aan een aantal
energiefaciliteiten. De belangrijkste vereiste voor een nutsbedrijf is dat de controlekamer nauw in contact
staat met de mobiele teams, via een betrouwbaar netwerk. Zenitel heeft jarenlange ervaring met de
installatie van meervoudige netwerken, honderden radioterminals voor gebruik binnen die netwerken en
specifieke radioconsoles in de controlekamer voor de communicatie met de operationele medewerkers
op het terrein. IP-technologie garandeert een vlotte onderlinge verbinding in uitgestrekte geografische
zones, en de integratie in veiligheids- en evacuatiesystemen verbetert de veiligheid. Nutsbedrijven
beginnen ook te vragen naar datatransmissiecapaciteiten via hun radionetwerk. Zenitel speelt een
cruciale rol in de adviesverlening aan de klanten om hun kritieke communicatie via de spraak- en
datadomeinen te plannen.

Onderzoek en ontwikkeling
Zenitel spitst zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten toe op systemen die gebaseerd zijn op IP.
Zenitel maakt hierbij gebruik van eigen technologie om communicatiesystemen te ontwikkelen die
tegemoetkomen aan de algemene vraag naar oplossingen voor kritieke communicatie. Professionele
klanten vragen regelmatig naar integratie tussen STENTOFON, VINGTOR en radiocommunicatie, en Zenitel
bouwt voort op zijn internationale ervaring om oplossingen op maat te ontwikkelen die gebruikmaken
van de meest recente technologie. Zenitel is erkend als Motorola Advanced Application Partner en als
Motorola MotoTrbo Application Partner. Daarnaast beschikt Zenitel over de vereiste deskundigheid om
speciale communicatieoplossingen te ontwikkelen op basis van klantenspecificaties. Door zijn ervaring
met beveiligings- en andere communicatiesystemen kan Zenitel steeds betere oplossingen aanbieden
– zowel op het vlak van systemen en individuele producten als van systeemontwerp en dienstverlening
op het terrein.

Leveranciers, partners en strategische allianties
Als leveranciers spelen zowel Motorola als EADS een strategische rol in de manier waarop Zenitel de markt
aanboort met een volledig assortiment radioterminals en -systemen. Diensten verlenen op een markt die
zich richt tot digitale radiocommunicatie legt veel druk op de leverancier en de systeemintegrator. Er
is een nauwe samenwerking vereist om communicatiesystemen te leveren die tegemoetkomen aan
de veeleisende verwachtingen van de klanten, die een toekomstgerichte telecommunicatieoplossing
willen. Strategische allianties, vooral tussen software- en hardwarebedrijven, zijn gangbaar met
het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten en markten. Zenitel werkt samen met Cuperus
Consultants en ontwikkelt gezamenlijk een nieuwe geïntegreerde dispatching- en traceringtoepassing
– Kolibri. In Denemarken werken DNH en Wenzel, leveranciers van oproepsystemen, nauw samen met
Zenitel om evacuatiesystemen voor de Deense spoorwegen te leveren. Radiosystem Sweden AB, een
vroegere onderneming van Zenitel, levert geavanceerde repeaters in nauwe samenwerking met alle
ondernemingen van Zenitel. Verkeerstunnels en andere besloten ruimtes worden uitgerust met systemen
op maat van Radiosystem Sweden AB, op basis van specificaties ontwikkeld door Zenitel.

7

Missie & waarden

9

Geconsolideerde
kerncijfers

11

Brief aan de
aandeelhouders

15

2009 een jaar van
verandering

17

Juridische structuur

Onze activiteiten
SCS Zenitel

45

55

Belangrijke projecten

61

Werknemers

63

Verslag van de raad
van bestuur

81

Verantwoordelijke
personen

83

Documenten ter inzage

84

Verklarende
woordenlijst

7

Missie & waarden

9

klanten

cASE STUDY

Geconsolideerde
kerncijfers

11

Brief aan de
aandeelhouders

15

Het Ormen Lange-veld werd in 1997 ontdekt en is het eerste echte diepwaterproject (850 – 1100
meter) in Noorwegen. Het veld ligt 120 kilometer ten noordwesten van Kristiansund in de Noorse
zee. Het reservoir bevindt zich op een diepte van ongeveer 3000 meter onder het zeeniveau.
Het is ongeveer 40 kilometer lang en 8 tot 10 kilometer breed. De gasbronnen van Ormen
Lange zijn de grootste die wereldwijd ooit werden ontdekt. Ze liggen in een regio met extreme
weersomstandigheden en watertemperaturen onder nul op de zeebodem. Het gas wordt aan land
verwerkt in Nyhamna, in de gemeente Aukra. Daarna wordt het gas over een afstand van 1.200
km getransporteerd naar Easington (in het VK), via ‘s werelds langste offshore gaspijpleiding,
Langeled. Bij piekproductie zal Ormen Lange bijna 20 % van de Britse gasvraag leveren. Zo zal
Noorwegen zich positioneren als ‘s werelds op één na grootste aardgasexporteur. Fase 2 van het
Ormen Lange-project omvat bijkomende onderzeese lateien, extra bronnen en veldcompressie.
In 2009 ontwierp, ontwikkelde en installeerde Zenitel Wireless Noorwegen het eerste Motorola
TETRA-systeem voor de olie- en gassector dat geïnstalleerd werd in de gasraffinaderij van Ormen
Lange. Het systeem omvat infrastructuur-, dispatching- en meldkamertoepassingen op basis van
gps- en TETRA ATEX-terminals van Motorola. Shell, de beheerder van Ormen Lange, schenkt veel
aandacht aan veiligheid, gezondheid en milieu en opteerde ervoor samen te werken met Zenitel
voor de implementatie van een veiligheidscommunicatiesysteem voor de kritieke communicatie in
de verwerkingsvestiging aan de westkust van Noorwegen.
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Het project TETRA - Shell Ormen Lange in Aukra, Noorwegen
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Het systeem omvat een sterk geïntegreerd Motorola TETRA UHF-radiocommunicatiesysteem
dat gebruikmaakt van op pc- en gps-tracering gebaseerde dispatchingconsoles voor de
systeemcontroleurs ter plaatse. Vanaf de dispatchingconsoles is de positie van alle TETRA ATEXterminals met een gps-ontvanger/zender zichtbaar en kunnen deze terminals op elk moment
opgebeld worden. In noodsituaties zorgt de verbinding met het algemene alarmsysteem voor
automatische alarmen naar de radioterminals, op basis van de werkelijke positie in de raffinaderij.
De interface naar de PABX-centrale en de openbare telefoonlijnen garanderen de toegang
voor nationale en internationale externe gebruikers, alsook voor Shells eigen netwerk van
telefoongebruikers.
In de nabije toekomst zullen de communicatiepatronen uitgebreid worden tot het offshore platform
van Draugen in de Noordzee. Vanaf dat platform worden onbewerkte olie en onbewerkt gas voor
raffinage getransporteerd naar de fabriek van Ormen Lange. Zo zal het systeem een volledige en
moderne digitale communicatiearchitectuur bieden met geïntegreerde diensten om het hoogste
veiligheidsniveau te garanderen voor de operators en het personeel.
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In 1993 heeft Zenitel voor het eerst ChuChubi Trunking
netwerkdiensten aangeboden aan de Nederlandse Antillen. De
kwaliteit van de geleverde diensten en het succes van het netwerk
zorgden in 2009 voor vraag naar verdere netwerkuitbreiding op
de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Het ChuChubinetwerk
zal zeer waarschijnlijk nog uitbreiden naar andere eilanden.
Het Chuchubi Trunking netwerk biedt uitgebreide functies en
voordelen die in voice, data en GPS voorzien, voor een optimaal
communicatiesysteem.
In tegenstelling tot GSM of CDMA, is TETRA een opdrachtgestuurde
technologie die speciaal ontwikkeld werd voor communicatie in
kritische situaties. TETRA biedt functies als ‘prioritaire oproepen’
(noodoproepen, man down alarmeringen die prioriteit op het netwerk
toestaan) en groepsoproepen (tegelijk tegen meerdere mensen
spreken). De oproepen kunnen ook zeer snel tot stand worden
gebracht. Met zijn uitgebreide datacapaciteit en GPS-localiseringsmogelijkheden 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.
Netwerkdiensten worden onder volgende formaten aangeboden
tegen een vast tarief:


Data and GPS only - zo kunnen cruciale gegevens

altijd en onmiddellijk verstuurd worden, even betrouwbaar
als stemgeluid en zonder vertragingen
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Voice only - zo beschikken klanten over stemcommunicatie

via een bedrijfskritisch draadloos netwerk
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Het Zenitel ChuChubi Trunking-netwerk biedt een waaier aan functies
en voordelen die in stemgeluid, data en GPS voorzien voor een optimaal
communicatiesysteem.
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Deze diensten worden in combinatiepakketten aangeboden, inclusief eindgebruikersapparatuur,
preventieve en correctieve onderhoudsdiensten en leasing.

MARKTEN
Zenitel biedt mobiele communicatiediensten voor kritische communicatie en situaties via haar
TETRA-netwerk in het Caribische gebied. De segmenten omvatten industrie, gebouwenbeheer en
professionele veiligheidsdiensten, onthaalorganisaties, nutsbedrijven, lokale overheden, openbare
vervoersmaatschappijen en iedereen die nood heeft aan professionele PMR communicatie (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 het Caribische gebied wordt
ook het segment van de openbare veiligheidsdiensten beoogd (politie, brandweer, ambulance), omdat
er geen eigen overheidsnetwerk bestaat (behalve in Aruba, waar Zenitel succesvol concurreert met het
overheidsnetwerk).
Klanten met een klein gebruikersbestand of klanten die 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. Ook grotere
gebruikers van Private Mobile Radio (PMR) kunnen hun oplossingen outsourcen en gebruik maken van
Zenitels ervaring en de investeringen die gedeeld worden met andere gebruikers. IMS-onderzoek ziet nog
groeikansen voor nieuwe TETRA-apparatuur, accessoires, verticale markten en regio’s. Er is groeiende
belangstelling in de markt van de nutsvoorzieningen, waar een aantal grote bedrijven een upgrade van
hun communicatiediensten overwegen.

KLANTENREFERENTIES
Overheidsinstanties
Politie van Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saint Martin; Koninklijke Nederlandse Marine;
Kustwacht van de Nederlandse Antillen; Brandweer van Curaçao, St. Maarten, Bonaire en St. Eustatius;
Douane van Aruba
Industrie
Raffinaderij ISLA Curaçao; Luchthaven van Curaçao, St. Maarten en St. Eustatius
Privebeveiliging
Securitas Curaçao; AVD Curaçao; Checkmate St. Maarten
Nutsbedrijven
Aqualectra Curaçao; Elmar Aruba; GEBE St. Maarten en St. Eustatius

LEVERANCIERS, PARTNERS EN STRATEGISCHE ALLIANTIES
Zenitel gelooft in een nauwe samenwerking met haar leveranciers en partners en wil nieuwe innovatieve
leveranciers vinden om het product- of dienstenaanbod te verruimen en verbeteren. Zo heeft Zenitel in
2009 een op GPRS-gebaseerd tracking systeem gelanceerd voor de gehele Nederlandse Antillen; dat
toelaat om aan eender welk hardware apparaat een positiebepaling door te geven, gebaseerd op specifiek
ontwikkeld kaartmateriaal. De onderliggende software heeft bovendien vele rapporteringsmogelijkheden
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Als TETRA-zendtijdbeheerder werkt Zenitel nauw samen met verscheidene belangrijke
infrastructuurleveranciers. De producten worden gekozen op basis van de markt, de functies en de
omvang van het netwerk. 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 uiteindelijk gekozen. Voor
het Caribische netwerk van Zenitel was Rohill de beste keuze. Eens 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 TETRA-standaard en biedt een volledig
aanbod van Private en Public Access Mobile Radios van bekende leveranciers, zoals Motorola en EADS.
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(afgelegde kilometers, gevolgde route en snelheid). Dit product moet de industriële klanten op de diverse
eilanden toelaten om hun logistieke processen beter te structureren en kostenbesparingen te realiseren.
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Uitbreiding TETRA netwerk naar Saint Martin (Sint Maarten – Frans grondgebied)
Zenitels TETRA-netwerk voor Secure Communication omvat alle eilanden van de Nederlandse Antillen en
Aruba. Het eiland Sint Maarten bestaat uit een Nederlands en Frans gebied (als delen van de overzeese
gebieden). Het Franse gedeelte van het eiland (Saint Martin genoemd) heeft zowat 35.000 inwoners.
Deze leefgemeenschap had tot begin 2009 geen toegang tot de Zenitel TETRA-diensten.
Om de diensten van openbare orde (politie, gendarmerie, brandweer, ambulance en luchthaven) van
kritische communicatiemiddelen te voorzien, heeft Zenitel Caraïben haar TETRA-netwerkinfrastructuur
uitgebreid, zodat ook Saint Martin nu gedekt is. Zenitel investeerde in twee sites, Naked Boy Hill en
Pic Paradis, die voor voldoende dekking moeten zorgen tijdens de opstartfase. Door vergelijkbare
netwerkfuncties te implementeren als op de andere eilanden, kan de infrastructuur niet alleen gebruikt
worden door de diensten van openbare orde, maar ook privé-bedrijven die beveiligde communicatie
nodig hebben kunnen nu van de Zenitel-diensten gebruik maken.
De investering op Saint Martin was een succes: in 2009 werden 150 terminals aangesloten op het
nieuwe netwerk. Zenitel Caraïben blijft inspanningen leveren om gaandeweg het klantenbestand uit te
breiden naar andere overheidsdiensten en bedrijven. Hierdoor kunnen de inwoners van Saint Martin en
hun overheidsdiensten -net als hun buureilanden- vandaag van beveiligde communicatie genieten.
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ZENITEL CARAIBEN BREIDT HAAR TETRA-NETWERK REGIONAAL UIT EN
LANCEERT NIEUWE KLANTENDIENSTEN
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Zenitel Caraïben lanceert ‘LOCATOR tracking service’ op de Nederlandse Antillen
Reeds gedurende verscheidene jaren biedt Zenitel Caraïben de TETRA-radiogebruikers op haar netwerk
GPS tracking services aan. Sinds 2009 is dit dienstenpakket uitgebreid met een tracking service gebaseerd
op de GPRS/EDGE technologie. Via een ingebouwde standaard hardware component (of draagbare versie
hiervan) met SIM-kaart, kunnen klanten het afgelegde traject van hun wagen, truck, autobus of personen
volgen door in te loggen op een webpagina (via computer of telefoon). Op deze manier kunnen ook
klanten zonder TETRA-radio’s (met GPS functionaliteit) toch van de GPS-trackingdienst gebruik maken.
Zenitel Caraïben heeft sterk geïnvesteerd in gedetailleerd en uniform kaartmateriaal voor het volledige
gebied, hetgeen een uitgebreide tracking service mogelijk maakte. De kaarten worden continu geüpdatet
op basis van geactualiseerde info, en staan een gedetailleerde rapportering over gevolgde route, gereden
snelheid en rusttijden toe. Bepaalde parameters kunnen ook op afstand worden gemeten (zoals de
temperatuur of batterijspanning in een koelwagen), wat ervoor zorgt dat de klant continu over essentiële
informatie beschikt. Zenitel Caraïben heeft voor deze nieuwe diensten een competitief business model
uitgewerkt op basis van een maandelijkse fee.
Zenitel Caraïben heeft haar reputatie van kwaliteit en betrouwbaarheid nog versterkt door meer
vernieuwende systemen, diensten en oplossingen te bieden, die het klanten mogelijk hun bedrijfsprocessen
sneller en efficiënter te organiseren dan ooit tevoren.
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ZENITEL ONTWIKKELT INTERFACE MET VIDEOSOFTWARE VAN DVTEL

VINGTOR TOONT VOORDELEN VAN IP OP ZEE
Met het nieuwe VINGTOR ACM-systeem heeft Zenitel Marine getoond welke voordelen IP te bieden heeft,
met een oplossing die het veiligheidssysteem van een schip verenigt en versterkt door de communicatie
aan boord te verbeteren. Het ACM-systeem biedt tal van IP-diensten op zee door communicatie,
gegevensoverdracht en beveiliging mogelijk te maken via de “alles-in-eenkabel”. Met deze geavanceerde
bedradings- en patchoplossing kan de bekabelingsinfrastructuur aanzienlijk beperkt worden omdat
alle communicatietoestellen aangesloten zijn op een enkele CAT7-kabel. Het systeem is gebaseerd op
Zenitels bekend maritieme communicatie-uitwisseling, met een bijkomende set van modules om meer
functies te integreren.

ZENITEL LEVERT TETRA AAN ORMEN LANGE GASRAFFINADERIJ
Zenitel Wireless Norway werd uitgekozen om een Motorola TETRA-systeem te leveren aan de Ormen
Lange gasraffinaderij aan de westkust van Noorwegen. Ormen Lange voorziet in twintig procent van het
Brits aardgas en is het tweede grootste gasveld op het Noors continentaal plat. Met deze toekenning
wordt het eerste TETRA-systeem van Motorola geleverd aan de Noorse gas- en oliesector. De radioovereenkomst omvat de Dimetra IP Compact TETRA-infrastructuur van Motorola en ATEX TETRA-radio’s
met gps. Er worden versterkers gebruikt om het radiobereik uit te breiden naar besloten ruimtes of
gebieden waar heel robuuste of redundante systemen vereist zijn.
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In 2009 hebben Zenitel en DVTEL de pas ontwikkelde software-integratie bekendgemaakt tussen
AlphaCom E, het IP-gebaseerde communicatiesysteem van STENTOFON, en Latitude NVMS 5.3, de
managementsoftware voor videobeveiliging van DVTEL. Door samen te werken hebben deze bedrijven
twee IP-systemen geïntegreerd om video- en audiobeelden van verschillende vestigingen te controleren
via een centraal of regionaal controlecentrum. Door deze integratie kunnen twee cruciale elementen van
elke veiligheidstoepassing nu zo efficiënt mogelijk ingezet worden; veiligheidsprestaties en reactie in
noodgevallen. Met de geavanceerde software van DVTEL kan informatie doorgebeld via het STENTOFON
IP-systeem opgevolgd worden. Als er een oproep binnenkomt, kan de bijbehorende camera op het
Latitude-systeem ingeschakeld worden om een beeld te krijgen van de plaats van de oproep en worden
alle telefoongesprekken, ook telefonische vragen, beantwoorde oproepen en geannuleerde oproepen, en
camera/videobeelden geregistreerd.
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Een enkel STENTOFON-hoofdstation,
meer is er niet nodig om diverse types van
beveiligingstoepassingen te koppelen.

Verklarende
woordenlijst

CAOFEIDIAN KIEST VOOR STENTOFON
China’s grootste geplande staalproducent
Caofeidian, ooit een kleine landtong, beslaat nu meer dan 50 km2. De Shougang Group, Caofeidian
Coal Wharf en Ore Wharf hebben samen met de Caofeidian Digital Port een draadloos dispatch
communicatiesysteem geïnstalleerd, gebaseerd op de STENTOFON AlphaCom E. AlphaCom E toont
zijn flexibiliteit in deze draadloze installatie door te integreren met een Chinese draadloze mobiele
breedbandtoegang. Caofeidian Coal Wharf heeft onlangs een STENTOFON AlphaCom E pager- en
communicatiesysteem besteld. Dit wordt gecombineerd met een tweede draadloos pagersysteem dat
gebruik maakt van McWiLL/SCDMA draadloze breedbandtechnologie.

Prijs VOOR SYSTEEMCOMMUNICATIE
Mensen met een handicap
In juni 2009 had Novatel, een verdeler van Zenitel, een stand op de beurs Urban Transport Silesia
Communications in Polen. In Polen liggen uitgestrekte verstedelijkte gebieden waar de kwaliteit van de
openbare diensten sterk verbeterd moet worden. Op de beurs heeft Novatel een prijs gewonnen voor beste
product in zijn categorie met technologie en apparatuur van STENTOFON: systeemcommunicatie voor
mensen met een handicap. Novatel heeft een oplossing voorgesteld waarbij blinden en slechthorenden
elektronische reisinformatie kunnen opvragen aan een informatiezuil.

STENTOFON GEKOZEN VOOR BEVEILIGING EN BEWAKING
IN HISTORISCHE SITE
Zenitel heeft onlangs een tweede bestelling binnengekregen voor de bekende installaties in de Stad
van David, Jeruzalem, waar elk jaar tienduizenden bezoekers naartoe komen. De stad maakt sinds
2006 gebruik van STENTOFON-systemen die zorgen voor een uitstekende beveiliging en bewaking en
WiFi-transmissie. Elke link heeft een capaciteit van 18 Mbps zodat er diverse toepassingen tegelijk
gebruikt kunnen worden, waaronder het bewaken van toegangswegen en het openen en sluiten van alle
omheiningen van het gebied. Met intercomcommunciatie via VoIP kan de hele stad in het oog gehouden
en gecontroleerd worden om alle gebeurtenissen of noodsituaties onmiddellijk op te merken en tijdig te
reageren.

VINGTOR’S GROOTSTE GEBRUIKER VAN GEAVANCEERD
ACM-COMMUNICATIESYSTEEM
In augustus 2009 heeft Zenitel Marine bekendgemaakt dat de grootste geïntegreerde VINGTOR ACM
IP-installatie geplaatst zou worden bij Hvalnes P/F en op het schip, de F/V Nordborg, van de Faerøer.
Nordborg, een heel moderne vissersboot, is uitgerust met gesofisticeerde elektronica, communicatie
en apparatuur om vis op te sporen. Er werd een volledig en geïntegreerd VINGTOR UHF-radiosysteem
geplaatst in een geavanceerd 19” ACM-datarack, ingebouwd in diverse ACM E26-modules, PA-modules,
Zenitels satelliettv- en tv-distributie, omschakelaars en UHF-pagers.
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Euro 2012 – Donbass Stadium
Oekraïne is een van de gastlanden van Euro 2012 en heeft tal van investeringsprojecten opgestart om de
infrastructuur aan te passen aan de toestroom van bezoekers en media. Een van die projecten is Donbass
Arena, een nieuw vijfsterrenstadion. De communicatievereisten voor het stadion van Donbass zijn:


Noodcommunicatie Communicatie tussen dispatchers, medische centra, ticketkantoren,
wedstrijdleiders, politie, managers, ingangen en andere eerstehulpposten.



Communicatie op het toilet voor mindervaliden De veiligheid van mindervaliden
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garanderen, als die hulp nodig hebben, door een alarmsignaal te sturen aan een bewaker.





Gsm-communicatie

Communicatie voor het arrestantenverblijf in het stadion zodat
bewakers en arrestanten kunnen communiceren.

Communicatie in kleedkamers Communicatie tussen wedstrijdleiders, kleedkamers
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en scheidsrechters.
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Stadtwerke Osnabrück in Duitsland

IP-INTERCOM VOOR A2-TUNNELPROJECT
Utrecht, Nederland
In samenwerking met Cofely, de Nederlandse verdeler Elbo Technology, heeft Zenitel een IPintercomsysteem geïnstalleerd in een 1,6 kilometer lange tunnel op de A2-snelweg bij Utrecht. De tunnel
moet een van de veiligste ter wereld worden en maakt gebruik van STENTOFONS Critical Communication
over IP voor geluidscommunicatie. De installatie bestaat uit meer dan 300 tunnelstations aangesloten op
een netwerk van AlphaCom-servers. In samenwerking met Cofely werden al intercomsystemen geleverd
voor vijf grote tunnels in Amsterdam en dit nieuwe megaproject bevestigt de reputatie van Cofely als
provider van technische oplossingen in Nederland.
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Stadtwerke is een groot, internationaal bedrijf dat water, gas en elektriciteit levert. Het bedrijf beschikt
sinds eind jaren 80 over een Ring-Master CB901 en sindsdien telt dit systeem 200 gebruikers. Alle
stations liggen verspreid over het grote industrieterrein; aan deuren, poorten en slagbomen. Software
geleverd door Scanvest, een partner en verdeler van Zenitel, screent telefoonoproepen en legt contact
met video’s om visuele beelden te krijgen. Nu diverse stations beschadigd zijn geraakt door een
blikseminslag wil Stadtwerke dit twintig jaar oude systeem evalueren en uiteindelijk vervangen door het
STENTOFON AlphaCom E-systeem.
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CONTRACT VOOR VERKEERSINFORMATIESYSTEMEN MET DEENSE
SPOORWEGEN
Zenitel Denmark heeft een indrukwekkende nieuwe opdracht gekregen van de Deense spoorwegen.
Dit contract omvat de vervanging van verkeersinformatietoestellen, waaronder luidsprekers,
geluidssensoren, praatpalen en versterkers, in stations in heel het land. Deze toepassing omvat het
leveren, ontwerpen en samenstellen van zo’n 3000 luidsprekers en versterkers. Zenitel Denmark heeft
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een overeenkomst met de Deense spoorwegen om de radio-infrastructuur en het PA-systeem in alle
treinstations te onderhouden.

1000 TETRA terminals
Danish Emergency Management Agency (DEMA) en klimaatconferentie van
de Verenigde Naties (COP 15)
Zenitel Denmark heeft een overeenkomst ondertekend met het Danish Emergency Management
Agency voor de levering en plaatsing van 700 handheld en 300 mobiele EADS TETRA-terminals op
de klimaatconferentie in Kopenhagen. Het Danish Emergency Management Agency helpt politie en
brandweer door opgeleide deskundigen ter beschikking te stellen die kunnen helpen in noodsituaties.
Het Danish Emergency Management Agency heeft gekozen voor een communicatieoplossing van Zenitel
Denmark op basis van THR9-terminals van EADS.

ZENITEL FINLAND LEVERT RADIOSYSTEEM AAN KRACHTIGSTE EN
MEEST GEAVANCEERDE SCHIP OP ZEE
Het enorme schip Oasis of the Seas is een nieuwe stap in de ontwikkeling van cruiseschepen en biedt
nieuwe perspectieven voor de globale cruisesector. Dit indrukwekkende schip biedt plaats aan 6360
passagiers en 2100 bemanningsleden. Zenitel Finland heeft een UHF-radiosysteem van Motorola
geleverd met drie kanalen, krachtige basisstations en een groot aantal radio’s. De bemanningsleden
blijven in contact dankzij een 6 km leaky feeder met bereik in het hele schip.

CHUCHUBI-BESTELLING VOOR EILANDENGROEP
In december 2009 heeft Zenitel Caribbean BV een bestelling binnengekregen van het Nederlandse
Ministerie van Binnenlandse Zaken ter waarde van ANG 7,5 miljoen (zo’n EUR 2,7 miljoen) om het
Chuchubi-netwerk uit te breiden op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de komende 10 jaar
diensten te verlenen.
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Overzicht werknemers
Networks

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

(1)

49.0

46.2

34.6

System Integration

200.9

190.0

0.0

Secure
Communication
Systems

183.0

207.0

257.3

Support Centers

8.1

9.1

7.4

441.0

447.9

299.3

TOTAAL

Voor meer informatie over het participatieplan voor het personeel en
de aandelen en warrants in het bezit van de leden van de raad van
bestuur en het management, verwijzen we naar de Verklaring met
betrekking tot het Corporate Governance hoofdstuk, in het aparte
deel Feiten en Cijfers 2009 van het Jaarrapport 2009.

(1) Tijdens 2009, verkocht Zenitel het
grootste gedeelte van haar System
Integration activiteiten. Gezien de
huidige synergie en geografische
locatie, werden de System Integration
activiteiten in Denemarken hierbij
toegewezen aan de Secure Communication Systems Division in het
jaar 2009 van deze tabel. Gelieve te
noteren dat omwille van financiële
segmentrapporteringsdoeleinden in
de financiële pagina’s van dit jaarrapport, het resultaat en de werknemers
van Zenitel Denmark AS werden
opgenomen in het System Integration
segment tot en met 2009. Vanaf
2010 worden deze geïntegreerd in
Secure Communication Systems.
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2009 was een jaar van belangrijke veranderingen binnen Zenitel.
Een jaar waarin we ons toelegden op onze intercomkernactiviteit
en onszelf opmaakten om de komende jaren te groeien. We
desinvesteerden de System Integration business unit die niet tot
kernactiviteiten van onze vennootschap behoort en bouwden onze
aanwezigheid in de netwerksector af ten gevolge van de verkoop
van de netwerkactiviteiten in België en Nederland (MCCN). Het
nieuwe Zenitel steunt sindsdien op de Secure Communication
Systems activiteit, waarin ook onze activiteiten in Denemarken
opgenomen werden, en het sterk ingeburgerde ChuChubinetwerk in de Caraïben. Vandaag beschikken we dan ook over
een Vennootschap waarin we ons kunnen toeleggen op en kunnen
investeren in toekomstige uitbreiding.
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De strategie van Zenitel

Sinds 2010 is Zenitel rond haar twee zwaartepunten georganiseerd:
Secure Communication Systems en het ChuChubi-netwerk. Binnen
de kernactiviteit Secure Communication Systems besteedt ze
daarbij vooral aandacht aan de ontwikkeling en marketing van
eigen producten en merken, hoofdzakelijk intercomproducten,
zoals STENTOFON voor het onshore segment, VINGTOR voor het
maritieme segment en de ZENITEL- en CHUCHUBI-merken voor
draadloze oplossingen en applicaties. Aangezien klanten steeds
meer op zoek zijn naar geïntegreerde oplossingen, zal Zenitel
zich blijven concentreren op de verdere ontwikkeling van haar
producten en oplossingen om aan de behoeften van haar klanten
tegemoet te komen. Zenitel heeft ook de nodige ervaring en kennis
in huis om zowel haar eigen producten en oplossingen in bestaande
systemen van de klant te integreren als om producten van derden,
zoals professionele radio’s (PMR), accessoires en robuuste pc’s, te
distribueren. Met ChuChubi is Zenitel uitgegroeid tot de grootste
private TETRA-netwerk operator in de Caraïben en de Vennootschap
opereert het openbare netwerk in de Nederlandse Antillen.
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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 op het vlak van Secure
Communication Systems. De operatie in Denemarken werd intussen geïntegreerd in SCS. Deze
activiteiten zijn sinds 2005 zowel qua bedrijfsopbrengsten als qua rendabiliteit onophoudelijk gegroeid
door de niet-aflatende inspanningen in onderzoek & ontwikkeling en duurzame groei. Dit is mede te
danken aan het succes van het open VoIP-platform, dat probleemloos geïntegreerd kan worden in
andere veiligheidssystemen, in combinatie met een verdere introductie van nieuwe IP- en SIP-stations
en oplossingen voor CCTV en entertainment. Verder werden er ook nieuwe systemen gelanceerd, zoals
Zenipol in Denemarken, dat op ons eigen HW-platform en de in 2007 gelanceerde Zenifire-oplossing
gebaseerd is. 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 2009 werden er 1,765 systemen verkocht, ten opzichte van
1,978 systemen in 2008. Sinds de lancering werden er 5,862 systemen verkocht. De combinatie van het
IP-platform en de IP-(sub)stations leidt voor de Zenitel-klanten tot een sterke daling van de totale aankoopen werkingskosten, aangezien er geen speciale bekabeling meer nodig is. In 2010 zal Zenitel haar
strategie voortzetten om IP-toepassingen en -apparatuur te ontwikkelen om zo meer klantensegmenten
te kunnen bedienen. Tegen het einde van Q1 2010 zal Zenitel ook haar nieuwe generatie Alphacom XEserie lanceren, met als kleinste en nieuwste innovatie de nieuwe AlphaCom XE1 Audio Server, een 1 unit
hoge HD audioserver die van 2 tot 552 IP-stations evenals alle AlphaCom XE-functies ondersteunt. De
traditionele E-serie (E7, E20 en E26) zal echter eveneens geüpgraded worden met XE-functionaliteiten,
zoals simkaartgebaseerde softwareconfiguratie en gegevensrecuperatie bij rampen, achterwaarts
compatibel met eender welk AlphaCom-systeem, meer geheugen ter ondersteuning van toekomstige
uitbreidingen en nieuwe diensten, topkwalitatieve professionele omroep- en berichtendiensten,
veiligheidsstembegeleiding voor de openbare en gebouwveiligheid, auto-attendant-functie (door
automatische stem ondersteunde centrale) en stemondersteunde oproepbegeleiding. Tegelijkertijd worden
de oudere platforms geleidelijk aan naar het STENTOFON-platform gemigreerd via een integratie in het
IP-platform. De belangrijkste ontwikkelingen in 2009 waren bijvoorbeeld een geüpdatete en uitgebreide
versie van de VINGTOR-oplossing voor facturering die eind 2008 gelanceerd werd en waarmee klanten
uit hoofde van hun Vingtor ACM-systeem omzet kunnen realiseren, een verbeterde IP DECT-oplossing en
IP-telefoonondersteuning voor zowel Vingtor ACM-E als Stentofon ACE, een geavanceerde integratie met
CCTV, PA en radio, een nieuwe IP-controlekameroplossing en een continue uitbreiding van het gamma
Vingtor- en Stentofon-stations met zowel IP- als SIP-functionaliteit. Daarnaast ontwikkelden we ook
een Stentofon Development Kit waarmee onze partners en integrators hun eigen oplossingen kunnen
uitwerken en ontwikkelden en lanceerden we uitgebreide IP-telefoon- en DECT draadloze functies, een
DECT ontvangstzoneoplossing en geavanceerde netwerk- en veiligheidsoplossingen.
Alle productontwikkelingen zijn bedoeld om onze klanten te helpen in hun zoektocht naar oplossingen die
hen vooral in crisissituaties op een meer doeltreffende en effectieve manier laten werken. In 2010 zullen
onze ontwikkelingsinspanningen 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, stimuleren we verdere groei, terwijl
we tegelijkertijd dichter bij de klant komen. In de nabije toekomst zal extra software de klanten tevens in
staat stellen om bijkomende functies aan hun bestaande platform toe te voegen.
Na een succesvolle uitbouw en overstap van analoge naar digitale radiocommunicatie in de Caraïben had
het TETRA-netwerk ChuChubi op 31 december 2009 in totaal 6,765 gebruikers onder contract, wat een
stijging met 89 gebruikers in 2009 betekent. Vandaag zijn de bestaande klanten van de TETRA-netwerken
van Zenitel dan ook bijzonder tevreden over de kwaliteit van de geleverde communicatiediensten. Op het
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einde van het jaar ontvingen we bovendien een bestelling om het ChuChubi-netwerk uit te breiden naar
de BES-eilanden (Bonnaire, Eustatius en Saba), een uitbouw die voor 2010 gepland is.
Niettegenstaande het feit dat 2009 een jaar vol uitdagingen vormde met maar 20 % nieuwe contracten
voor scheepswerven wereldwijd in vergelijking met 2008 voor onze maritieme activiteiten en de nadruk
die er dat jaar lag op de verkoop van de niet-kernactiviteiten, vertoonde zowel het totale orderboek als
het orderboek met betrekking tot de omzet in 2010 maar een kleine daling.
Overzicht orderboek 2010
In duizend EUR
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De geconsolideerde jaarrekening werd voorbereid in overeenstemming met de International Financial
Reporting Standards (IFRS), zoals deze werden goedgekeurd door de Europese Unie. Voor het overige is
deze geconsolideerde jaarrekening 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
Ten gevolge van de in 2009 verrichte desinvesteringen werd het resultaat van de stopgezette activiteiten
op één regel in de geconsolideerde verlies- en winstrekening (winst/(verlies) van stopgezette activiteiten)
opgenomen. Om vergelijkbare cijfers te kunnen voorleggen, werd deze wijze van presentatie ook
toegepast op de vergelijkbare cijfers. Hierdoor verschillen de vergelijkbare cijfers voor 2008 van de
voordien gepubliceerde cijfers.
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Toepassing van nieuwe en herziene international financial reporting
standards – Toepassing van nieuwe IFRS
Voor dit jaar heeft de Groep alle nieuwe en herziene standaarden en interpretaties van de International
Accounting Standards Board (de IASB) en het International Financial Reporting Interpretations
Committee (het IFRIC) van de IASB toegepast, die relevant zijn voor haar activiteiten en die voor jaarlijkse
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rapporteringstermijnen vanaf 1 januari 2009 gelden, zoals deze stuk voor stuk werden goedgekeurd door
de Europese Unie.
De volgende standaarden zijn daarbij van toepassing op 2009:


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



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



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.



Verbeteringen aan IFRS (2007-2008) (normaal gezien van toepassing op boekjaren die beginnen
op of na 1 januari 2009).



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



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



Amendement op IFRS 7 Financiële instrumenten: Informatieverschaffing – Verbetering van de
informatieverschaffing over financiële instrumenten (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).



Amendement 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).



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



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



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



Amendement op IFRIC 9 Herbeoordeling van in contracten besloten derivaten en IAS 39
Financiële instrumenten: Opname en waardering (van toepassing voor boekjaren die eindigen
op of na 30 juni 2009).

IFRS 7 Financiële instrumenten: Informatieverschaffing en IFRS 8 Operationele segmenten werden eerder
al toegepast en leidden bijgevolg niet tot significante wijzigingen ten opzichte van het jaarverslag van
vorig jaar. IAS 1 Presentatie van de jaarrekening werd in 2009 toegepast en leidde tot een nieuwe staat
van het globaal resultaat. De overige voormelde standaarden en interpretaties hadden geen significante
impact op het jaarverslag van Zenitel.
Toepassing van nieuwe IFRS-regels
De Groep ging niet over tot een vroegtijdige toepassing van de volgende nieuwe standaarden en
interpretaties die, op de datum van goedkeuring van deze jaarrekening, al wel uitgevaardigd werden,
maar nog niet van kracht waren:
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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 3 Bedrijfscombinaties zoals gepubliceerd in 2004.



IFRS 9 Financiële instrumenten (van toepassing voor verslagperioden die beginnen op of na 1
januari 2013).



Verbeteringen aan IFRS (2008-2009) (normaal gezien van toepassing op boekjaren die beginnen
op of na 1 januari 2010).



Amendement op IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards Bijkomende uitzonderingen (van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2010).



Amendement op IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards –
IFRS 7 uitzonderingen (van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 juli 2010).



Amendement op IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen (van toepassing voor verslagperioden
die beginnen op of na 1 januari 2010).



Amendement op IAS 24 Informatieverschaffing over verbonden partijen (van toepassing voor
verslagperioden die beginnen op of na 1 januari 2011). Deze standaard vervangt IAS 24
Informatieverschaffing over verbonden partijen zoals gepubliceerd in 2003.



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



Amendement op IAS 32 Financiële instrumenten: Presentatie – Classificatie van claimemissies
(van toepassing voor verslagperiodes die beginnen op of na 1 februari 2010).



Amendement op IAS 39 Financiële instrumenten: Opname en waardering – In aanmerking
komende gehedgede items (van toepassing voor verslagperioden die beginnen op of na 1 juli
2009).



IFRIC 15 Contracten voor de constructie van vastgoed (van toepassing op boekjaren die
beginnen op of na 1 januari 2010).



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



IFRIC 19 Aflossing van financiële verplichtingen met eigenvermogensinstrumenten (van
toepassing voor verslagperioden die beginnen op of na 1 juli 2010).



Amendement op IFRIC 14 IAS 19 – Beperking van activa uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen, minimale financieringsverplichtingen en de interactie daartussen (van
toepassing op boekjaren beginnend op of na 1 januari 2011).
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interpretatie van deze standaarden nog niet bepaald.
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Boekjaar 2009
Zenitel presenteert hierbij het verslag van de raad van bestuur over de activiteiten van de Zenitel Groep in
het boekjaar 2009. In dit verslag zijn zowel de statutaire als de geconsolideerde rekeningen opgenomen.
Zenitel legt ook de jaarrekening van Zenitel NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 aan
uw goedkeuring voor. Aansluitend op de in 2008 en 2009 toegepaste organisatiestructuur van Zenitel is

83

Documenten ter inzage

84

Verklarende
woordenlijst

de financiële verslaggeving over het boekjaar 2009 afzonderlijk opgesteld voor de drie kernactiviteiten,
met name Secure Communication Systems, System Integration en Networks, waarbij tevens een
duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen voort- en stopgezette activiteiten. Naar aanleiding van de
desinvesteringsactiviteiten in 2009 zal er vanaf 2010 verslag uitgebracht worden over de cijfers op basis
van de nieuwe organisatiestructuur.

Geconsolideerde rekeningen
Staat van het globaal resultaat 2009
De totale omzet van de voortgezette activiteiten steeg met 2.3 % van EUR 68.5 miljoen in 2008 naar EUR
70.1 miljoen in 2009. Als we de omzet van de stopgezette activiteiten meerekenen, dan daalde de totale
omzet met 13.0 % van EUR 92.2 miljoen in 2008 naar EUR 80.2 miljoen in 2009.
De stijging van de totale omzet uit de voortgezette activiteiten met EUR 1.6 miljoen is enerzijds het gevolg
van de sterke omzetstijging in Denemarken (+ EUR 4.5 miljoen) in de activiteit System Integration (SI) en
de aanhoudende groei van 4 % of EUR 0.2 miljoen in de Caraïben in het segment Networks. Anderzijds
werd deze stijging deels gecompenseerd door een daling met 5.4 % of EUR 3.0 miljoen van de omzet
uit de voortgezette activiteiten in het segment Secure Communication Systems (SCS). Deze omzetdaling
bij de SCS-activiteiten is deels te wijten aan de impact van de omrekeningskoers van voornamelijk de
Noorse kroon. De rest van de daling werd veroorzaakt door de geringere vanuit Noorwegen gefactureerde
inkomsten in het maritieme segment en de kleinere projectomzet in Frankrijk (EUR – 1 miljoen) en Finland
(EUR - 0.5 miljoen). Verder werd de SCS-verkoop in de tweede helft van 2009 eveneens getemperd
door geannuleerde bestellingen en vertragingen in de scheepsbouwindustrie. Dit verklaart waarom het
recordverkoopniveau van 2008 niet geëvenaard werd in 2009. Niettemin blijven de verkoopcijfers voor
2009 beduidend boven die van 2007.
Ondanks de stijging van 2.3 % van de bedrijfsopbrengsten uit de voortgezette activiteiten steeg de
recurrente EBITDA (winst vóór aftrek van intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen)
van de voortgezette activiteiten van EUR 3.8 miljoen in 2008 naar EUR 4.8 miljoen in 2009, een stijging
met EUR 1.0 miljoen of 25 %. Dit was voornamelijk het gevolg van de volgende acties in elk van de
segmenten:


SCS (EUR - 0.1 miljoen):
De aanhoudende focus op het drukken van de exploitatiekosten en het verminderen van
de materiaal- en productiekosten zorgde voor een verdere stijging van het EBITDA-percentage
van 8.4 % naar 8.6 %, ondanks een licht dalende omzet.



SI (EUR +1.1 miljoen):
Grote projecten in Denemarken resulteerden in een stijging van de recurrente EBITDA met
EUR 1,1 miljoen.



Networks (EUR +0.1 miljoen):
Meer nadruk op klantenverloopbeheer in combinatie met een grotere operationele efficiëntie
resulteerde in een stijging van het recurrente EBITDA-percentage van 27.5 % naar 28.9 %.



Holding activities (EUR - 0.1 miljoen):
De kosten van de holdingactiviteiten bleven in lijn met die van het jaar voordien. In 2009 werden
de holdingactiviteiten aanzienlijk geherstructureerd. Naar verwacht zal dit vanaf 2010 een
kostenbesparing opleveren.
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EBIT (2)
is een niet-GAAP
maatregel
en wordt
gedefinieerd als
operationele winst
of winst vóór
aftrek van
intresten en
belastingen.

Stopgezette
activiteiten

(In duizend EUR)

2009

2008

2009

2008

2009

2008

Recurrente EBITDA(1)

4,774

3,824

(1,413)

(6,451)

3,361

(2,627)

(3,356)

(720)

1,343

1,938

(2,013)

(2,658)

Eenmalige posten
Impact van desinvesteringen

Totaal

0

0

(3,040)

0

(3,040)

0

1,418

3,104

(3,109)

(8,389)

(1,691)

(5,285)

(2,796)

(1,890)

(741)

(2,292)

(3,538)

(4,182)

Goodwillaanpassingen

0

0

0

(3,511)

0

(3,511)

Aan stopgezette activiteiten
aangerekende beheervergoedingen

0

(1,136)

0

1,136

0

0

(1,378)

78

(3,851)

(13,057)

(5,229)

(12,979)

EBITDA(1)
Afschrijving/terugbetaling/
waardeverminderingen

Operationele winst (EBIT)(2)
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De totale operationele winst of EBIT (winst vóór aftrek van interesten en belastingen) bedroeg in 2009 EUR
- 5.2 miljoen ten opzichte van - 13.0 miljoen in 2008. De eenmalige posten hebben in 2009 grotendeels
betrekking op de desinvesteringen in 2009, de herstructureringslasten en het werk en de voorzieningen
voor oude projecten en gedingen.
De impact van de desinvesteringen van gelieerde bedrijven en activiteiten was in 2009 goed voor EUR
- 3.0 miljoen. Voor een gedetailleerdere analyse van deze desinvesteringen verwijzen we u graag naar
toelichting 3 van de geconsolideerde jaarrekening. Het totaal van de eenmalige posten bedroeg in 2009
(zonder de gevolgen van de desinvesteringen) EUR - 2.0 miljoen.

Boekjaar afgesloten op 31 december
Voortgezet
(In duizend EUR)
Eenmalige posten
Herstructureringskosten
Oude projecten
Andere

Stopgezet

Totaal
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EBITDA (1)
is een niet-GAAP
maatregel
en wordt
gedefinieerd als
operationele winst
+ afschrijving +
terugbetaling +
waardeverminderingen

Voortgezette
activiteiten

2009

2008

2009

2008

2009

2008

(3,356)

(720)

1,343

(1,938)

(2,013)

(2,658)

(816)

(386)

761

(1,938)

(55)

(2,324)

(2,476)

(766)

720

0

(1,756)

(766)
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(64)

432

(138)

0

(202)

432

83

Eenmalige posten met betrekking tot de voortgezette activiteiten (EUR 3.4 miljoen) omvatten voornamelijk
herstructureringskosten voor de holding en bijkomende kosten en aangelegde voorzieningen in
verband met oude projecten en hangende claims. Na de desinvestering van Zenitel Belgium en de
spoorwegactiviteiten van Wireless France zouden een aantal herstructureringsvoorzieningen en
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voorzieningen voor oude projecten herzien kunnen worden, wat het totaal voor eenmalige posten in 2010
op EUR - 2.0 miljoen zou brengen.
De totale netto financiële lasten zijn goed voor EUR - 2.7 miljoen tegenover EUR - 0.2 miljoen in 2008.
Deze negatieve evolutie houdt verband met de nettoverliezen (-opbrengsten) uit vreemde valuta. Deze
waren goed voor een verlies van EUR - 1.2 miljoen tegenover een winst van 1.9 miljoen in 2008. De
rentekosten werden van 2008 naar 2009 met EUR 1.0 miljoen verminderd.
Het geconsolideerde nettoresultaat van de Zenitel Groep vertoont een verlies van EUR - 8.1 miljoen
tegenover EUR - 13.5 miljoen in 2008. De winst per aandeel, gecorrigeerd voor ingekochte eigen
aandelen, komt uit op EUR - 0.49 tegenover EUR - 0.82 in 2008. De winst per aandeel van de voortgezette
activiteiten bedroeg voor 2009 EUR - 0.22 tegenover EUR 0.07 in 2008.
Gesegmenteerde rapportering
Omzet van voortgezette activiteiten
per segment tot 2009
In duizend EUR

Ten gevolge van de desinvesteringen van gelieerde bedrijven en activiteiten in 2009 zullen er vanaf 2010
maar twee segmenten overblijven. De activiteiten van Zenitel Denemarken worden geïntegreerd in de
Secure Communication Systems activiteiten. Daarom zal de omzet per segment er vanaf 2010 als volgt
uitzien:
Omzet van voortgezette activiteiten per segment vanaf
2010 op basis van bedrijfsopbrengsten in 2009
In duizend EUR
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In onderstaande segmentanalyse en de geconsolideerde jaarrekening voor 2009 maakt Denemarken
echter nog wel deel uit van het System Integration segment.
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Secure Communication Systems (SCS)
Gesegmenteerde rapportering

Brief aan de
aandeelhouders

Boekjaar afgesloten op 31 december
Voortgezet
(In duizend EUR)

Stopgezet

15

Totaal

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009 een jaar van
verandering

52,336

55,364

527

382

52,863

55,746

17

Vóór (1)
eenmalige kosten

Gesegmenteerde omzet

Zonder impact (2)
bij overdracht van
dochterondernemingen of
activiteiten

Recurrente(1) EBITDA

4,543

4,683

77

(432)

4,620

4,251

EBIT(2)

3,356

3,239

53

(561)

3,409

2,678

Juridische structuur

19

De rentabiliteit van de SCS-activiteiten verbeterde verder in 2009, ondanks een dalende omzet. In 2009
slaagde Zenitel erin om haar marges verder te vergroten door een vervanging van hardwareoplossingen
door eigen software en een actief beheer van kostenbesparingsprogramma’s, beide gericht op
productiekosten en andere overheadkosten. De desinvestering van de Zweedse verlieslatende activiteiten
die niet tot de core business van de Vennootschap behoorden, was een andere belangrijke stap om de
rentabiliteit te vergroten.
De directie is 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
wordt de geleidelijke eliminatie van de ‘oude’ platforms voortgezet via de integratie in het IP-platform.
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Voor Secure Communication Systems, sterk in eigen producten en producten van derden, is er sprake van
een omzetdaling ten belope van EUR 3.0 miljoen of 5.4 % uit de voortgezette activiteiten. Deze daling is
gedeeltelijk (EUR - 1.2 miljoen) te wijten aan de omrekeningskoers voor vreemde valuta (hoofdzakelijk de
Noorse kroon). De resterende omzetdaling werd veroorzaakt door lagere bedrijfsopbrengsten in Frankrijk
(EUR - 1.0 miljoen), Finland (EUR - 0.5 miljoen) en geringere dalingen in Noorwegen, Italië en Singapore.
De omzetdaling en in Frankrijk en in Finland houden verband met de uitvoering van grote projecten.
Verder werd de SCS-verkoop in de tweede helft van 2009 eveneens getemperd door geannuleerde
bestellingen en vertragingen die te wijten zijn aan een verzwakkende scheepsbouwindustrie.
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Networks
Gesegmenteerde rapportering
Boekjaar afgesloten op 31 december
Voortgezet

Stopgezet
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Totaal

(In duizend EUR)

2009

2008

2009

2008

2009

2008

Vóór (1)
eenmalige kosten

Gesegmenteerde omzet

4,090

3,932

247

12

4,337

3,944

Zonder impact (2)
bij overdracht van
dochterondernemingen of
activiteiten

Recurrente(1) EBITDA

1,185

1,085

(612)

(1,427)

573

(343)

EBIT(2)

(101)

(79)

(1,058)

(2,012)

(1,159)

(2,091)
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De unit Networks is gespecialiseerd in operationele netwerkdiensten en omvatte tot september 2009
de activiteiten van Zenitels eigen TETRA-netwerken in Nederland en België (MCCN) en in de Caraïben
(ChuChubi). In de loop van 2009 werden de MCCN Network activiteiten in Nederland en België echter
gedesinvesteerd, waardoor alleen de netwerkactiviteiten in de Caraïben overblijven. Dankzij de verkoop
van het MCCN-netwerk kon Zenitel bijkomende verliezen en een verder verbruik van kasmiddelen door
de MCCN-activiteit voorkomen. Voor meer informatie over de verkoop van het MCCN-netwerk verwijzen
we u graag naar toelichting 3 van de geconsolideerde jaarrekening.
Uitgedrukt in de lokale munteenheid bleef de omzet in de Caraïben in lijn met die van het jaar voordien.
Dankzij de in 2008 getroffen herstructureringsmaatregelen en de sterke focus op een verdere verhoging
van de operationele efficiëntie, steeg de recurrente EBITDA (in de lokale munt) van 28.8 % in 2008 naar
30.8 % in 2009.
Tegelijkertijd werden er ook heel wat inspanningen geleverd voor een verdere uitbreiding van het
productaanbod evenals in het kader van een aantal op stapel staande grote projecten. Naar verwacht
zullen deze voor een stijging van de activiteiten in 2010 en daarna zorgen.
System Integration
Gesegmenteerde rapportering
Boekjaar afgesloten op 31 december
Voortgezet
(In duizend EUR)
Vóór (1)
eenmalige kosten

Gesegmenteerde omzet

Zonder impact (2)
bij overdracht van
dochterondernemingen of
activiteiten

Recurrente(1) EBITDA
EBIT(2)

Stopgezet

Totaal

2009

2008

2009

2008

2009

2008

13,687

9,179

9,359

23,298

23,046

32,477

824

(294)

(1,147)

(3,688)

(322)

(3,983)

(1,478)

(196)

(253)

(9,984)

(1,225)

(10,180)

Tot 2009 legde het segment System Integration zich toe op projecten rond systeemintegratie, distributie
en bijbehorende onderhoudsdiensten. Na de beslissing van de raad van bestuur om zich toe te leggen
op de Secure Communication Systems activiteiten werden er in 2009 verschillende desinvesteringen
doorgevoerd. In mei 2009 werden 85 % van Zenitel Belgium en de spooractiviteiten van Wireless France
verkocht en in juli 2009 werd ook 85 % van Zenitel Netherlands gedesinvesteerd. Voor meer details over
deze desinvesteringen verwijzen we u graag naar toelichting 3 van de geconsolideerde jaarrekening.
Ten gevolge van deze desinvesteringen blijven alleen de Deense en de niet-spooractiviteiten van Zenitel
Wireless France over als voortgezette systeemintegratieactiviteiten. Gezien deze strategische beslissing
zal er vanaf 2010 geen System Integration segment meer zijn. De Deense activiteiten zullen na hun
integratie en gezien hun toegenomen focus op Secure Communication Systems activiteiten dan immers
deel uitmaken van het gelijknamige segment.
De bedrijfsopbrengsten uit de voortgezette activiteiten bestaan voornamelijk uit de in Denemarken
gerealiseerde omzet. Die steeg met EUR 4.5 miljoen, hoofdzakelijk ten gevolge van een gestegen
projectomzet (EUR + 3.2 miljoen). Zo voerde Zenitel Denemarken omvangrijke (ontwikkelings- en)
installatieprojecten uit voor de spoormarkt en het Blue Lights segment. Tegelijkertijd stegen ook de
distributieactiviteiten met EUR 1.6 miljoen naarmate de verkoop aan het SINE-netwerk vanaf de tweede
helft van 2009 opnieuw begon aan te trekken.
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De sterke recurrente EBITDA-stijging bij de voortgezette activiteiten kan volledig toegeschreven worden
aan de hoge Deense opbrengsten.
Ondanks de gestegen recurrente EBITDA daalde de EBIT van de voortgezette activiteiten in 2009
echter tot EUR - 1.5 miljoen. De verklaring hiervoor moet gezocht worden bij de opgelopen kosten en
aangelegde voorzieningen voor een aantal oude systeemintegratieprojecten die niet gedesinvesteerd
werden in 2009. In totaal werden er in 2009 als eenmalige posten in verband met deze projecten voor
EUR 2.0 miljoen aan kosten genoteerd.
Geconsolideerde balans
De materiële vaste activa daalden aanzienlijk van EUR 16.1 miljoen naar EUR 4.5 miljoen. Deze daling
heeft alles te maken met de in 2009 verrichte desinvesteringen. Tot de belangrijkste activa die daarbij
verkocht werden, behoren de activiteiten m.b.t. het gebouw van het hoofdkwartier te Zellik en de
verkochte netwerkinfrastructuur van MCCN BV en MCCN NV. De totale investeringen waren goed voor
een bedrag van EUR 0.9 miljoen tegenover EUR - 2.1 miljoen aan afschrijvingskosten.

Geconsolideerde
kerncijfers
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2009 een jaar van
verandering

17

Juridische structuur

De goodwill steeg van EUR 3.4 miljoen naar EUR 4.0 miljoen, een stijging die volledig op conto van de
omzetting EUR/NOK geschreven kan worden. Eind 2009 uitgevoerde bijzondere waardeverminderingstests
resulteerden niet in bijkomende waardeverminderingslasten in 2009. De andere immateriële activa namen
van EUR 1.7 tot 1.4 miljoen af, een evolutie die veeleer te wijten was aan hogere afschrijvingskosten op
eerdere investeringen in onderzoek en ontwikkeling (VoIP-platform) dan investeringen.

19
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De uitgestelde belastingvorderingen stegen van EUR 1.9 miljoen naar EUR 2.3 miljoen door de impact
van de omzetting EUR/NOK en worden volledig toegerekend aan de unit Secure Communication Systems.
Belangrijke projecten

Andere activa daalden met EUR 0.6 miljoen, een daling die verband houdt met een daling van de vaste
pensioenactiva ten gevolge van de desinvesteringen in 2009.
De voorraden namen van EUR 11.1 miljoen tot EUR 8.4 miljoen af. Deze daling is grotendeels te wijten
aan de geringere SCS-activiteiten (EUR 1.1 miljoen) en de in 2009 gedesinvesteerde activiteiten. De
bestellingen daalden van EUR 5.3 miljoen naar EUR 3.3 miljoen ten gevolge van de verkoop van Zenitel
Belgium, Zenitel Netherlands en de spoorwegactiviteiten van WS France.
De handels- en andere vorderingen daalden van EUR 23.0 miljoen naar EUR 13.6 miljoen. Ten gevolge
van de desinvesteringen in 2009 namen de handels- en andere vorderingen met EUR 8.1 miljoen
af. De resterende daling is hoofdzakelijk te wijten aan de grotere focus op een vermindering van het
bedrijfskapitaal in de Secure Communication Systems en Networks entiteiten.
Het eigen vermogen per 31 december 2009 bedraagt EUR 2.8 miljoen ten opzichte van 8.0 miljoen in
2008, gelet op het nettoresultaat van het boekjaar van - 8.1 miljoen en de wisselkoersverschillen door de
omzetting van vreemde valuta ten belope van EUR 2.8 miljoen.
De totale langlopende schulden daalden van EUR 17.9 miljoen naar EUR 17.4 miljoen. Deze daling is
hoofdzakelijk het gevolg van de nettovermindering in voorzieningen van gedesinvesteerde activiteiten
(EUR - 1.9 miljoen) enerzijds en een toegenomen voorziening voor andere risico’s en kosten met EUR 1.4
miljoen anderzijds.
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De financiële activa stegen van EUR 0.7 miljoen naar EUR 1.9 miljoen. Op dit vlak bestonden de
belangrijkste bewegingen in 2009 uit een daling van de vorderingen uit financiële lease (EUR - 0.9
miljoen) ten gevolge van de verkoop van de vastgoedactiviteiten in België en de opname van vorderingen
uit opbrengsten (EUR 1.7 miljoen) ten gevolge van de verkoop van de MCCN-activa en -contracten in
2009.
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De handels- en overige schulden namen van EUR 28.6 miljoen tot EUR 16.8 miljoen af. De gedesinvesteerde
activiteiten leidden tot een daling van EUR 11.7 miljoen. Verbeterde betalingen aan leveranciers in het
segment Secure Communication Systems na een verbeterde inning van contanten en een verbeterd
beheer van de voorraden resulteerden eveneens in geringere uitstaande betalingen aan leveranciers
(EUR - 1.4 miljoen). Deze daling werd echter gecompenseerd door ontvangen voorschotten voor grote
projecten.
De kortlopende kredieten daalden van EUR 8.1 miljoen naar EUR 2.7 miljoen. Ten gevolge van de
desinvesteringen in 2009 verdwenen er EUR 2.3 miljoen aan kortlopende schulden en EUR 3.3 miljoen
aan langlopende schulden van de balans. En via schuldherstructureringsonderhandelingen slaagde de
Vennootschap er eveneens in om EUR 3.2 miljoen aan kortlopende schulden in langlopende schulden
om te zetten.
De nettoboekwaarde van geactiveerde ontwikkelingskosten, de nettoboekwaarde van netwerkinvesteringen, positieve consolidatieverschillen, uitgestelde belastingvorderingen, bestellingen in
uitvoering en (herstructurerings- en andere) voorzieningen werden geëvalueerd door de raad van
bestuur, die daarbij tot de conclusie kwam dat de aangelegde waardeverminderingen en voorzieningen
toereikend zijn. Wat 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 + 5.7 miljoen tegenover EUR - 6.2 miljoen in
2008. De positieve kasstroom in 2009 is grotendeels toe te schrijven aan een sterke operationele cashflow
(EUR + 8.5 miljoen) ten gevolge van de stopzetting van de verlieslatende activiteiten en de sterke focus
op bedrijfskapitaalbeheer. De kasstroom van investeringsactiviteiten nam van EUR - 3.5 miljoen in 2008
tot EUR - 5.0 miljoen in 2009 af. Deze sterke daling was te wijten aan niet-geldelijke opbrengsten (EUR
2.1 miljoen) afkomstig van de desinvesteringstransacties en werd maar gedeeltelijk gecompenseerd
door minder kapitaaluitgaven. De kasstroom van financieringsactiviteiten nam van EUR 1.0 miljoen in
2008 tot EUR 2.2 miljoen in 2009 toe, voornamelijk ten gevolge van desinvesteringsactiviteiten, waarbij
ook een deel van de leningen van de balans geschrapt kon worden.
Human resources
In het hoofdstuk ‘Werknemers’ van dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de voltijdsequivalenten
(VTE’s) per kernactiviteit. De totale personeelsbezetting per eind 2009 bedroeg 299, vergeleken met 452
het jaar voordien een daling van 153 VTE’s. De in 2009 gedesinvesteerde activiteiten resulteerden in een
daling van het personeelsbestand met 155 VTE’s en zullen in 2010 voor een bijkomende daling met 3
VTE’s zorgen. De herstructureringsactiviteiten op holdingniveau leidden tot een daling met 2,7 VTE’s in
2009 en daar zullen in 2010 nog eens 2 VTE’s wegvallen. De resterende nog niet verklaarde daling met
5 VTE’s in 2009 is ten slotte voornamelijk te wijten aan een stijging met 13 VTE’s in Denemarken ten
gevolge van de sterke stijging van de activiteiten aldaar in 2009 tegenover een daling met 5 VTE’s in
Zenitel Caribbean en een daling met 4 VTE’s in de SCS-landen door de niet-aflatende inspanningen die
er geleverd worden om de efficiëntie van de activiteiten te verbeteren.
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Sommige ondernemingen van de Groep bieden pensioenplannen aan, die door IFRS als een toegezegdpensioenregeling voor hun werknemers beschouwd worden. Voorzieningen voor pensioenverplichtingen
worden aangelegd voor in de vorm van pensioen-, arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenuitkeringen
te betalen voordelen. De aangeboden voordelen variëren al naargelang de wettelijke, fiscale en
economische omstandigheden van elk land. Voor de ondernemingen in Noorwegen, Norway AS en Zenitel
Wireless Norway AS, besliste de directie in januari 2010 om de toegezegd-pensioenregelingen stop te
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Belangenconflicten
In 2009 werd de procedure in verband met belangenconflicten verbonden aan artikel 523 van het Belgische
wetboek van vennootschappen vijf keer toegepast. De procedure in verband met belangenconflicten in
het kader van de betekenis die artikel 524 van het Belgische wetboek van vennootschappen aan de term
geeft, werd 2 keer toegepast. De notulen in verband met de toepassing van artikel 523 en 524 werden
opgenomen bij het deel Feiten en cijfers van dit jaarverslag.
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, de financiële resultaten of de marktpositie van de Vennootschap.
Verklaring over het auditcomité
Naar aanleiding van de veranderingen in de artikelen 96, 9° en 119, 6° van het Belgische wetboek van
vennootschappen bevestigt de raad van bestuur de onafhankelijkheid en knowhow van ten minste één lid
van het auditcomité met betrekking tot de boekhouding en de audit.
Gebruik van financiële instrumenten
Beheer van financiële risico’s
Net als in voorgaande jaren heeft Zenitel NV in 2009 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 echter op dat deze transacties van
geringe waarde zijn.
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 2009 toont een overgedragen verlies ten belope van EUR 55,6
miljoen. De raad van bestuur is echter van oordeel dat het verder gerechtvaardigd is om de bestaande
waarderingsregels toe te passen volgens het continuïteitsbeginsel.
Na de desinvestering van verlieslatende en niet tot de kernactiviteiten behorende units in 2009 legt de
Vennootschap zich nu volledig toe op de Secure Communication Systems en de Network activiteiten in de
Caraïben. In de loop van het jaar is de directie er ook in geslaagd om rentetarieven en afbetalingsplannen
te heronderhandelen en dat zowel met de belangrijkste bank van de vennootschap als met 3D, met de
eerste termijn in september 2010 en de laatste in 2016.
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zetten en over te stappen op een direct bijdrageplan. In overeenstemming met de lokale voorschriften
zullen de ondernemingen ontslagen worden van hun toekomstige verplichtingen, aangezien het
pensioenplan volledig volgestort en op enkele uitzonderingen na beëindigd zal worden. Het gevolg
hiervan zal het vrijkomen van een voorziening met een niet-contant profijt van ongeveer EUR 0,7 miljoen
zijn.
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Met inbegrip van alle herstructureringsverplichtingen, intresten op leningen en afbetalingen van leningen
heeft de Vennootschap in 2010 een financiële verplichting van circa EUR 3.9 miljoen die geleidelijk aan
zal dalen tot 2,0 miljoen in 2016.
Rekening houdend met de belangrijke groei van de omzet en recurrente EBITDA voor het segment
‘Secure Communication Systems’ van Zenitel sinds 2006 zijn de raad van bestuur en directie ervan
overtuigd dat deze activiteit voldoende kasmiddelen zal genereren om zowel aan de cashbehoeften op
korte als op lange termijn tegemoet te komen en de continuïteit van de Vennootschap te vrijwaren. Verder
blijft de Vennootschap zich engageren om significante investeringen in de ontwikkeling van producten
en oplossingen voor de intercommarkt te verrichten. De ondernomen stappen om verlieslatende en nietkernactiviteiten te desinvesteren, bewijzen dat de directie in staat is om haar strategie met succes te
implementeren en te realiseren.
Daarom is de raad van bestuur van oordeel dat het verder gerechtvaardigd is om de bestaande
waarderingsregels toe te passen volgens het continuïteitsbeginsel.
Aan de externe bedrijfsrevisor of aanverwante kantoren betaalde honoraria:
 Controlehonoraria:
 Zenitel NV:
75,400 EUR
 Zenitel Groep:
191,665 EUR
 Niet-controlegebonden honoraria:
 Wettelijke opdrachten: EUR 33,575
 Aan verwante kantoren betaalde honoraria:
 Wettelijke opdrachten EUR 23,930

Statutaire rekeningen
Balans
In de vaste activa zijn voor EUR 0.4 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 daalden van EUR 1.5 miljoen naar 0.1 miljoen ten gevolge van de
verkoop van de vastgoedactiviteiten van Zenitel NV.
De financiële vaste activa stegen tot EUR 43,5 miljoen, wat EUR 297K meer is dan het jaar voordien. De
desinvesteringen van 85 % van Zenitel Belgium NV en 85 % van Zenitel Netherlands BV resulteerden niet
in een aanzienlijke daling van de participaties, gelet op de voorzieningen voor lagere waarderingen die
eind 2008 al bestonden. De evolutie van de financiële vaste activa in 2009 laat zich verklaren door een
kapitaalverhoging in Zenitel Denmark (EUR +336K), een afboeking van de MCCN NV participatie (EUR
-62K) en een kapitaalverhoging in Zenitel Belgium NV (EUR +23K).
De vorderingen op ten hoogste één jaar daalden van EUR 16.3 miljoen naar EUR 5.8 miljoen. Dat is
grotendeels te wijten aan de aan MCCN NV (EUR - 1.2 miljoen) en Zenitel Devlonics NV (EUR - 0.2 miljoen)
toegekende schuldkwijtscheldingen en de aanleg van een voorziening voor lagere waarderingen voor
vorderingen op MCCN BV (EUR - 9.2 miljoen).
De mutatie in eigen vermogen van EUR 38.4 miljoen naar EUR 31.0 miljoen is toe te schrijven aan het
resultaat van het boekjaar (zie verder).
De voorzieningen voor pensioenen stegen van EUR 0.2 miljoen naar EUR 2.4 miljoen, voornamelijk door
de van Zenitel Belgium bij de verkoop van 85 % van deze dochteronderneming in 2009 overgenomen
pensioenverplichtingen.
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De langlopende verplichtingen namen van EUR 7,1 miljoen tot EUR 10,4 miljoen toe. Ten gevolge van de
gevoerde schuldonderhandelingen met kredietinstellingen in 2009 konden kortlopende in langlopende
schulden omgezet worden. Dit resulteerde in een stijging van de langlopende bankleningen van EUR 6,2
miljoen naar EUR 8,9 miljoen. Verder was er ook het vervallen van een aandeelhouderslening van EUR 1,5
miljoen na 2010 die eind 2008 nog als kortlopende lening gold. Ten slotte verdwenen de leasingschulden
(EUR - 0,9 miljoen) in 2009 na de verkoop van de vastgoedactiviteiten.
De kortlopende schulden daalden van EUR 16.5 miljoen naar EUR 2.9 miljoen. Ten gevolge van voormelde
schuldheronderhandelingen daalden de kortlopende bankleningen van EUR 1.5 miljoen naar EUR 0.8
miljoen en moest na meer dan een jaar ook de aandeelhouderslening van EUR 1.5 miljoen terugbetaald
worden. Bij de verkoop van 85 % van Zenitel Belgium NV en 85 % van Zenitel Netherlands BV verdween de
schuld van Zenitel NV ten overstaan van deze ondernemingen. Dit verklaart een daling met respectievelijk
EUR 6.7 miljoen en EUR 3.4 miljoen bij de overige schulden. De resterende daling van de kortlopende
schulden laat zich hoofdzakelijk verklaren door veranderingen in de lopende rekeningen met andere
ondernemingen van de Zenitel Groep.
Resultatenrekening
De andere bedrijfsopbrengsten stegen van EUR 8.2 miljoen naar EUR 13.2 miljoen. Deze stijging met EUR
4.9 miljoen is voornamelijk te wijten aan de veranderingen in gefactureerd beheer en licentievergoedingen.
In 2009 werd er voor EUR 5.0 miljoen aan beheer- en licentievergoedingen gefactureerd aan
ondernemingen van de Zenitel Groep tegenover EUR 6.0 miljoen in 2008. Anderzijds factureerde Zenitel
NV voor EUR 6.1 miljoen aan licentievergoedingen aan verkochte dochterondernemingen.
De toename van de bedrijfskosten van EUR 8.7 miljoen naar EUR 10.4 miljoen laat zich voornamelijk
verklaren door de stijging van de voorzieningen voor pensioenen en andere schulden en kosten. Deze
toename is hoofdzakelijk het gevolg van de van Zenitel Belgium NV overgenomen herstructureringskosten
bij de verkoop van 85 % van Zenitel Belgium (EUR + 1.4 miljoen) en de bijkomende voorzieningen
(EUR + 1.3 miljoen) voor herstructureringskosten en risico’s in verband met hangende claims. De
kosten voor diensten en andere goederen daalden met EUR 0.9 miljoen ten gevolge van gerealiseerde
kostenbesparingen.
Voormelde bewegingen resulteerden in een operationele winst van EUR 2.8 miljoen in 2009 tegenover
een operationeel verlies van EUR - 0.4 miljoen in 2008.
Het financiële resultaat daalde van EUR 1.9 miljoen naar EUR 0.9 miljoen. Deze daling kan hoofdzakelijk
verklaard worden door het geringere bedrag aan interesten dat van andere ondernemingen van de
Groep ontvangen werd, wat strookt met de sterke daling van de vorderingen ten overstaan van andere
ondernemingen van de Groep in 2009.
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De voorzieningen voor risico’s en andere schulden stegen van EUR 0.2 miljoen naar EUR 2.9 miljoen.
Dit laat zich voornamelijk verklaren door de van Zenitel Belgium bij de verkoop van 85 % van deze
dochteronderneming overgenomen herstructureringsverplichtingen (EUR + 1.4 miljoen). De rest van de
stijging is te wijten aan een voorziening voor herstructureringskosten en risico’s die verband houden met
hangende claims.
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De financiële kosten bedroegen in 2009 EUR 13.2 miljoen. Dit bedrag bestaat grotendeels uit aan andere
ondernemingen van de Groep toegekende schuldkwijtscheldingen (EUR 2.9 miljoen), de aanleg van een
voorziening voor lagere waarderingen voor vorderingen op MCCN BV (EUR 9.2 miljoen) en rentelasten op
bank- en andere leningen (EUR 0.7 miljoen).
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De netto buitengewone baten bedroegen ten slotte EUR 2.1 miljoen en omvatten de netto-impact van de
desinvesteringen van 85 % van Zenitel Belgium NV en Zenitel Netherlands BV en de vastgoedactiviteiten
van Zenitel NV.
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 - 7,400,749.04 stelt de raad van bestuur voor om de
volgende bestemming aan het resultaat van het boekjaar te geven:
Overgedragen resultaat vorig boekjaar
Resultaat van het boekjaar		
Over te dragen resultaat		

(48,165,683.33) EUR
(7,400,749.04) EUR
(55,566,432.37) 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
(55,566,432) EUR
31,038,503 EUR

Bijkomende honoraria betaald aan de externe bedrijfsrevisor
Tijdens het verslagjaar werd er voor EUR 33,575 aan bijkomende vergoedingen voor juridisch advies aan
de statutaire bedrijfsrevisor van Zenitel NV betaald.
Belangenconflicten
In 2009 werd de procedure in verband met belangenconflicten verbonden aan artikel 523 van het Belgische
wetboek van vennootschappen vijf keer toegepast. De procedure in verband met belangenconflicten in
het kader van de betekenis die artikel 524 van het Belgische wetboek van vennootschappen aan de term
geeft, werd 2 keer toegepast. De notulen in verband met de toepassing van artikel 523 en 524 werden
opgenomen bij het deel Feiten en cijfers van dit jaarverslag.
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Er waren geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.
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 gebruikgemaakt van zijn rechten met betrekking tot het toegestane
kapitaal.
Risicofactoren en onzekerheden
Voor de risicofactoren en onzekerheden van de Vennootschap verwijzen we u graag naar het deel Feiten
en cijfers 2009 dat integraal deel uitmaakt van dit jaarverslag 2009. 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.
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Verantwoordelijkheid voor de
jaarrekeningcontrole
De geconsolideerde en statutaire jaarrekening van de Vennootschap
naar de stand van en over de verslagperioden eindigend op 31
december 2009, 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.

Verantwoordelijke
personen

81

83

Documenten ter inzage

84

Verklarende
woordenlijst

Carl foto building

7

Missie & waarden

9

Geconsolideerde
kerncijfers

Documenten
ter inzage

11

Brief aan de
aandeelhouders

15

2009 een jaar van
verandering

17

Jaarverslag

Juridische structuur

19

Dit jaarverslag ligt gratis ter inzage van beleggers op de statutaire zetel
van Zenitel, Z.1. Research Park 110, 1713 Zellik, België. Dit Jaarverslag
is ook via het internet beschikbaar op de website: 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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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. Op de 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 op de maatschappelijke
zetel van Zenitel worden opgevraagd.
.

Verslag van de raad
van bestuur

81

Verantwoordelijke
personen

83
Documenten
ter inzage

Documenten van de Vennootschap

84

Verklarende
woordenlijst

VERKLARENDE
WOORDENLIJST
2009
	ACM		Productnaam voor het gamma VINGTOR AlphaCom Marine
centrales
	ACM-M-A		Productnaam voor het gamma VINGTOR ACM analoge centrales
	ALPHACOM

Productnaam voor het gamma STENTOFON centrales

	ALPHANET		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

	ATEX		Explosieveilig materiaal
BFIC		Banking, Finance and Insurance Commission
BU		Business Unit
CCoIP®
CCTV

Critical Communication over IP
Closed Circuit TV

CEO

Chief Executive Officer

CFO

Chief Financial Officer

	ChuChubi Trunking
CONFINED AREAS
CRM V

TETRA netwerk in de Caraïben
Besloten ruimtes waar radiocommunicatie moeilijk is, zoals
bijvoorbeeld in tunnels, metrostations en parkeergarages
STENTOFON Control Room Master station version V (five)

DAK

Direct Access Key

DCS

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

DECT

Digital European Cordless Telecommunication

DMR

Digital Mobile Radio

DMS

Digital Multiplex System

DVR

Digital Video Recorder

EBIT

Earnings Before Interest and Taxes - winst vóór aftrek van rente
en belastingen
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European WEEE
FRB’s
FTE
GA
GMDSS
GPRS

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations
– winst vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en
waardeverminderingen
Waste Electrical and Electronic Equipment - ipv; richtlijn voor
milieubehoud
Federal Reserve Banks
Full Time Equivalent
General Alarm - Algemeen Alarm
Geavanceerde versie van GSM-technologie die efficiënter omgaat
met mobiele telefoonverbindingen, waardoor internettoepassingen
zoals e-mail mogelijk worden
Global Positioning System

GSM

Global System for Mobile telephony – een standaard voor mobiele
telefonie

IACS

Integrated Administration and Control System
International Accounting Standards

IEC

International Electrotechnical Commission

IFRS

International Financial Reporting Standards

INTERCOM SYSTEMS
IP
IPABX
IP DECT

Onmiddellijk beveiligde communicatiesystemen met stations voor
specifieke toepassingen
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
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
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Open connectiviteit via een open standaard

OR

Operating Room – Controlekamer

PA

Public Address – Omroepsysteem

Verklarende
woordenlijst

EBITDA

PABX
P(A)MR

Private Automatic Branch eXchange – traditionele
huistelefooninstallatie
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

PCTC

Pure Car Truck Carriers – autoschepen

PDA

Personal Digital Assistant

PMR

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

PNCI gateway
PRC
PSS – PS&S
PUSH-TO-TALK
Q
RADIO NETWORK

REACH

RGU
RING-MASTER
RM-AC
RNS

Public Network Interface gateway
Professional Radio Communication
Public Safety and Security
Een knop die van spraakontvangst naar zendstand overschakelt
Quarter – kwartaal
Een telecommunicatiesysteem waarbij signalen via radiogolven
van een gebruiker naar een antenne worden verzonden en
omgekeerd
European Directive registration - ipv; Evaluatie en autorisatie van
chemicaliën ter bescherming van de gezondheid van de mens en
het milieu
Revenue Generating Users – opbrengstgenererende gebruikers
Productnaam voor het gamma Ring-Master centrales
Interface tussen STENTOFON AlphaCom E en de Ring-Master
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

SKS

Security Quality Systems - ipv; certificatie voor uitvoering van
hoge voltinstallatie en -herstelling

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
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TETRANET

TETRANODE
TETRAREPEATER
TRUNKING

UAIS
UHF
UMTS

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
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 (380400MHz)
Flexible TETRA infrastructuur
TETRA oplossing die het herhalen van TETRA signalen mogelijk
maakt
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
Unified Automated Identification System
Ultra High Frequency
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

VAL-I-PAC

Belgische instelling die zich inlaat met de verpakkingen van
materiaal en de recyclage ervan

VCA

Voltage Controlled Amplifier – spanninggestuurde versterker

VCA

VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu – Security Health
Environment) Checklist Aannemers

VDI

Virtual Device Interface

VHF

Very high frequency

VINGTOR
VIRVE

Zenitel merknaam voor een oplossing gericht op de maritieme
sector
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 - richtlijn
voor milieubehoud

WIP
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Digitaal radionetwerk voor de Finse autoriteiten

VMP

WiMAX
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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’’
Work in Progress
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TETRA

BELGIË
Zenitel NV (Hoofdzetel)
Z.1 Research Park Zellik 110
BE-1731 Zellik
Tel. +32 2 370 53 11
Fax +32 2 370 51 19
info@zenitel.com
Zenitel Devlonics NV
Z.1 Research Park 110
BE-1731 Zellik
Tel. +32 2 370 53 11
Fax +32 2 370 51 19
info@zenitel.com
Zenitel Devlonics II NV
(voormalig MCCN NV)
Z.1. Research Park 110
BE-1731 Zellik
Tel. +32 2 370 53 11
Fax +32 2 370 51 19
info@zenitel.com

CARAÏBEN
Zenitel Caribbean BV
Schottegatweg Oost 10
Bon Bini Business Center
Unit J, 1st floor
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
Philipsburg
St. Maarten, Netherlands
Antilles
Tel. +599 542 5414
Fax +599 542 2589
info.caribbean@zenitel.com
Zenitel Aruba NV
Ahmo Plaza
Av. Don Milio Croes 106
P.O. Box 2020
Oranjestad
Aruba, Netherlands Antilles
Tel. +297 582 7751
Fax +297 582 7766
info.caribbean@zenitel.com

Zenitel Saba BV
Saba, Netherlands Antilles
Tel. +599 9 737 2477
Fax +599 9 737 1651
info.caribbean@zenitel.com
Zenitel Sint-Eustatius BV
Sint-Eustatius (Statia),
Netherlands Antilles
Tel. +599 9 737 2477
Fax +599 9 737 1651
info.caribbean@zenitel.com
Zenitel Anguilla BV
c/o: Professional Office park
Osprey Drive Building 1
Unit 1a
Philipsburg
St. Maarten, Netherlands Antilles
Tel. +599 9 737 2477
Fax +599 9 737 1651
info.caribbean@zenitel.com

KROATIË
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 Wireless France SA
Centre d’affaires Saint-Agathe
Cormontaigne
2 boulevard Henri Becquerel
FR-57970 Yutz

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 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

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

ITALIË
Zenitel Italia SRL
Via dei Lavoratori 17
IT-20092 Cinisello Balsamo MI
Tel. +39 39 230 44 96
Fax +39 39 230 22 39
info@zenitel.it

NEDERLAND
Zenitel Finance 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
Zenitel Finance Netherlands II BV
(former 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@zenitel.com

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 Sweden AB
Västra Lakullen 2
SE-43084 Styrso
Tel. +46 706 325 431
service@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

