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Technische en functionele specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.  
Voor vragen en/of technische ondersteuning kunt u contact opnemen met de Helpdesk 0900 – 272 43 57 of helpdesk@lasmo.nl   0615v2-2 

Dienstbeschrijving 

    

Algemene Informatie  (Inbraak) 

De B-Notified dienst is de online dienst geschikt voor nagenoeg ieder alarmsysteem dat is voorzien 

van een PSTN kiezer. Meldingen van uw alarmsysteem worden naar het ASB Netwerkbeheercentrum 

verstuurt en vervolgens worden deze meldingen via SMS verstuurd naar de door u opgegeven 

telefoonnummers. Deze meldingen zijn van het type: Inbraak, Brand, Paniek en Storing.  

Op de risicolocatie is er dus geen GPRS kaart nodig, alleen een primaire doormelding (internet) naar 

het ASB Netwerkbeheercentrum. 

 

Specificaties 

 Doormelden en koppelen van 4 alarmsoorten: Alarm, Brand, Storing en Overval. 

 De melding wordt per detectiepunt/gebruiker/storing doorgemeld. 

 Maximaal 3 waarschuwadressen met een acceptatiecode.  

De procedure stopt na ontvangst van de acceptatiecode (beantwoord de SMS binnen 60 secon-

den met je persoonlijke acceptatiecode) of nadat 2 SMS berichten naar ieder waarschuwadres zijn 

verzonden. 

 Indien van alle waarschuwadressen geen acceptatiecode wordt ontvangen, wordt er een 

email naar het opgegeven emailadres verstuurd met de mededeling, dat alle waarschuw-

adressen zijn bericht zonder resultaat. 

 Voor maandelijks automatische rapportage van de historie en opvolging is het emailadres van de 

klant nodig. 

 

Vereiste voor de dienst 
 Een communicatie verbinding naar het ASB Netwerkbeheercentrum. 

 De ontvangers kunnen de volgende protocollen ontvangen: SIA en CID.  

 PSTN verbinding  i.c.m. PSTN kiezer. 

 IP verbinding  i.c.m. IPC, IPC-XL of ccsMuSDO. 

 Actuele mobiele telefoonnummers en een emailadres van de klant. 

 Wijzigingen van mobiele telefoonnummers en/of emailadres dienen doorgegeven te worden door 

de klant. 

 Het opdrachtformulier van de B-Notified dienst dient ondertekend ontvangen te zijn door ASB-

Security. U ontvangt een accountcode waarmee u uw klant kunt aansluiten. 

 

Tarieven 

B-Notified dienst met de looptijd van 12 maanden:  

 Eenmalig  €  25,00 

 Per maand  €    7,95 (inclusief 21% BTW)  
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Dienstbeschrijving 

    

Algemene Informatie  (Brand - BMS-O IP/GPRS RS232) 

De B-Notified dienst is de online dienst geschikt voor de Bosch brandmeldcentrale die is voorzien van 

een BMS-O IP/GPRS RS232 alarmtransmissiesysteem. Meldingen van uw brandmeldcentrale worden 

naar het ASB Netwerkbeheercentrum verstuurt, en vervolgens worden deze meldingen via SMS 

verstuurd naar de door u opgegeven telefoonnummers. Deze meldingen zijn van het type: Brand en 

Storing. Op de risicolocatie is er dus geen GPRS kaart nodig, alleen een primaire doormelding 

(internet) naar het ASB Netwerkbe-heercentrum. 

 

Specificaties 

 Doormelden en koppelen van 2 alarmsoorten: Brand en Storing. 

 De melding wordt per brandzone/-storing doorgemeld. 

 Maximaal 3 waarschuwadressen met acceptatiecode.  

De procedure stopt na ontvangst van de acceptatiecode (beantwoord de SMS binnen 60 secon-

den met je persoonlijke acceptatiecode) of nadat 2 SMS berichten naar ieder waarschuwadres zijn 

gestuurd. 

 Indien van alle waarschuwadressen geen acceptatiecode wordt ontvangen, wordt er een 

email naar het opgegeven emailadres verstuurd met de mededeling, dat alle waarschuw-

adressen zijn bericht zonder resultaat. 

 Voor maandelijks automatische rapportage van de historie en opvolging is het emailadres van de 

klant nodig. 

 

Vereiste voor de dienst 

 Een internetverbinding naar het ASB Netwerkbeheercentrum. 

 Actuele mobiele telefoonnummers en een emailadres van de klant. 

 Wijzigingen van mobiele telefoonnummers en/of emailadres dienen doorgegeven te worden door 

de klant. 

 Het opdrachtformulier van de B-Notified dienst dient ondertekend ontvangen te zijn door ASB-

Security. U ontvangt een accountcode waarmee u uw klant kunt aansluiten. 

 

Aandachtspunt 
Het is mogelijk om de meldingen via 4 transmissiepaden naar verschillende locaties te versturen.  

Indien er gekozen wordt voor de B-Notified dienst zal hiervoor 1 transmissiepad als primair ingesteld 

moeten worden. 

 

Tarieven 

B-Notified dienst met de looptijd van 12 maanden:  

 Eenmalig  €  25,00 

 Per maand  €    7,95 (inclusief 21% BTW)  

 


