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Voordelen video-oplossingen
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Minder loze alarmen door verificatie op afstand.

Adequate opvolging door het delen van beeld en geluid met de 112 meldkamer.

Incidenten voorkomen door vroegtijdige signalering.

Voordeliger dan surveillance aansturen.

Verbale interventie mogelijk via audiosysteem bij camera’s.

Vereenvoudigt verzekeringstechnische en juridische procedures na een  

incident.

“Onze videobeveiliging op af-

stand helpt uw bedrijf snel te 

beoordelen of sprake is van 

een incident. Hierdoor hoeft 

u nooit meer onnodige hulp 

in te roepen bij loze alarm- 

meldingen!”

ROGER KNORR, DIRECTEUR SECURITAS 

OPERATIONS CENTER (SOC)



Video-oplossingen
De voordelen van videobeveiliging op afstand zijn groot: door afwijkende situaties 
snel te signaleren, kunnen incidenten snel worden opgevolgd en blijft de schade 
beperkt. Daarnaast draagt professionele alarmverificatie bij aan minder loze 
alarmmeldingen. Een bijkomend voordeel is dat er minder beveiligers op locatie 
nodig zijn.

Remote Alarm Verification
Een alarm wordt verstuurd door het alarmsysteem,

waarna onze centralisten aan de hand van 

livebeelden van uw locatie bepalen of het gaat 

om een loos of reëel alarm. Bij afwijkende situaties 

nemen we direct actie om een incident te 

voorkomen of de schade te beperken.

Snel in contact met hulpdiensten
door Live-view
De alarmcentrale op onze Securitas Operations 

Center (SOC) is aangesloten op Live View van de 

112-meldkamer. Wij lichten de hulpdiensten direct

in en zetten alarmmeldingen en videobeelden

live door. Door direct mee te kijken, wordt beter

ingespeeld op een mogelijke noodsituatie. Dit

vergroot de pakkans en beperkt de schade.

Camera Units
Met onze mobiele Camera Units bent u snel en 

vakkundig voorzien van 24/7-camerabeveiliging, 

tegen veel lagere kosten dan het inzetten van 

manbeveiliging. Onze Camera Units zijn per week 

inzetbaar en binnen een dag geïnstalleerd.

Open- en sluitbegeleding
EMet open- en sluitbegeleiding kunnen we uw 

medewerkers op elk gewenst moment persoonlijk 

begeleiden we uw medewerkers op elk gewenst 

moment, zonder 24-uursbeveiligers in te schakelen. 

De me dewerker geeft via één druk op de knop aan 

dat hij wil openen of afsluiten. Een centralist op het 

SOC ontvangt het bericht en scant de omgeving 

via camerabeveiliging op verdachte activiteiten. 

Video-controlerondes
De videocontrole-rondes worden uitgevoerd door 

onze centralisten met behulp van strategisch 

geplaatste camera’s. Dit kan op willekeurige 

of afgesproken momenten gedaan worden. 

Afwijkingen worden automatisch gerapporteerd. 

Door controlerondes met camera’s uit te voeren, 

bespaart u op aanrijdtijden van surveillant en 

daarmee kosten.

Remote Perimeter protection
Met Remote Perimeter protection wordt uw 

volledige terrein voortdurend gemonitord met 

slimme software, camera’s en detectiemiddelen. 

Op basis van uw parameters registreren onze 

camera’s iedere afwijkende situatie, waarna direct 

een alarmmelding uitgaat naar onze alarmcentrale.

Aanvullende slimme
oplossingen
De camera’s worden uitgerust met slimme software,

aan te passen aan uw situatie. Zo zijn bijvoorbeeld

agressiedetectie en no-movement detectie 

mogelijk. Daarnaast zijn er meerdere 

cameramogelijkheden, bijvoorbeeld Automated 

Number Plate Recogition (ANPR) en thermische 

camera’s.

Meer informatie? Wij beantwoorden graag uw vragen, of maken een afspraak voor een persoonlijk 
gesprek. Neem contact met ons op via installateur@securitas.nl of 040 285 34 35.


