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Totaaloverzicht
CCTV en
videobewaking

Een veilig
gevoel
In de huidige wereld zijn veiligheid en beveiliging niet
vanzelfsprekend. Wij bouwen beveiligingssystemen die
u niet alleen helpen om u te beschermen, maar u ook helpen
om uw bedrijf efficiënt en e
 ffectief in de gaten te houden.

Onze veiligheid en beveiliging worden
bedreigd door inbraak, sabotage,
terrorisme en georganiseerde misdaad
en economische onzekerheden zijn
toegenomen. Dit zorgt ervoor dat de
behoefte van organisaties en over
heden om mensen, middelen, open
bare ruimten en cruciale infrastructuur
van de maatschappij te beschermen,
is gegroeid. Bedrijven zullen moeten
reageren op twee wereldwijde mega
trends: toegenomen urbanisatie en
demografische verandering.
CCTV en videobewaking zijn essentiële
bouwstenen voor degelijke veiligheidsen beveiligingssystemen. Ze helpen veel
bedrijven om hun meest urgente interne
en externe risico’s te verminderen.
Moderne, ingenieuze systemen beheren
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realtime visuele informatie via het netwerk
vanuit vrijwel elke locatie op elk moment.
Digitale vooruitgang, zoals op internet
protocol (IP) gebaseerde connectiviteit,
stelt organisaties in staat om gebeurte
nissen gedetailleerder te controleren en
te documenteren. Het biedt een mate
van organisatorisch inzicht wat eerder
ondenkbaar was.
Hoewel het belangrijk is dat videobewakingssystemen de hoogste mate van
bescherming bieden tegen bestaande
en toekomstige bedreigingen en veranderende omstandigheden, bieden de
systemen ook waardevolle inzichten in
uw bedrijf. Dat biedt u mogelijkheden
om procedures te verbeteren wat zorgt
voor betere prestaties.

Uw betrouwbare partner
in videobewaking
Tyco biedt een groot assortiment van brand- en beveiligingsproducten, diensten
en geïntegreerde oplossingen die worden geïmplementeerd door teams die bestaan
uit zeer kundige en gespecialiseerde beveiligingsprofessionals.

Met meer dan 100 jaar aan ervaring
begrijpt Tyco zowel de socio-economi
sche trends als uw beveiligingseisen
tot in het kleinste detail. Winkels,
bedrijfsgebouwen, stadscentra,
belangrijke gebouwen en cruciale
infrastructuren: wij beschermen ze
allemaal.
Met onze nieuwste videobewakings
oplossingen, van basis tot maatwerk,
voldoen wij aan de eisen van onze
grote klantenkring en bieden duidelijk
rendement. Wij helpen u misdaad te
voorkomen, waarschuwen vooraf voor
bedreigingen, zorgen ervoor dat uw
personeel en externe bureaus effectief
communiceren en zorgen ervoor dat
alles veilig en soepel werkt in uw
faciliteit; binnen en buiten.

Bij Tyco ontwerpen en bouwen wij een
videobewakingsoplossing die afzonderlijk
kan functioneren of kan worden geïntegreerd in uw beveiligingsinfrastructuur.
Wij bieden ondersteunende diensten
gedurende de gehele doorlooptijd van
uw systeem. Gecombineerd met onze
expertise op het vlak van projectmanagement, service en training maakt dat veel
bedrijven Tyco als partner kiezen.

CCTV en videobewaking
// Analoog en digitaal videobeheer
en -opslag
// Visuele alarmverificatie
// Videoanalyse
// Automatische nummerplaatherkenning
// Geïntegreerde videobewaking
// Respons op alarm 24 / 7
// V
 ideo Surveillance as a Service (VSaaS)
// P
 laatselijke controle
// V
 eiligheids- en technologische
bewakingsnetwerken
// V
 isuele toegangscontrole

Voordelen van videobewakingssysteem
// Het schrikt af en voorkomt misdaad
// Er wordt vooraf gewaarschuwd voor bedreigingen
// Het biedt een veiligere werkomgeving
// Het beschermt klanten en werknemers
// Het ondersteunt initiatieven op het gebied
van bedrijfscontinuïteit
// Het bespaart kosten door op afstand
live of opgenomen video’s te
kunnen bekijken
// Het zorgt voor
betere controle op de
handhaving van regels
// Logische aanvulling op inbraak
signaleringssysteem
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Oplossingen die
het verschil maken
Hoe complex uw behoefte of hoe uniek uw omgeving
ook is, Tyco biedt een videobewakingsoplossing om
dat te beschermen waaraan u het meest waarde hecht.

CCTV en videobewakingstechnologie
stelt bedrijven van alle grootten in
staat om hun bedrijven te controleren
en te beveiligen. Of u nu behoefte
hebt aan een aantal camera’s of aan
een geavanceerd en volledig geïnte
greerd systeem; met de videobewa
kingssuite van Tyco kunt u visuele
gegevens vanuit elke locatie bekijken,
beheren en analyseren.
Veranderende beveiligingsbedreigingen
betekenen dat bedrijven vandaag de dag
ook zaken zoals de bescherming van
intellectueel eigendom en gegevens
moeten beveiligen. Nieuwe ontwikkelingen zoals de verwerking van digitale
beelden, biometrie, gegevenstransmissie
en op locatie gebaseerde technologie
stimuleren ook de vraag naar nieuwe
vormen van beveiligingssystemen. Als
gevolg hiervan vragen onze klanten om
videobewakingsoplossingen die operationele verbetering en bedrijfsoptimalisatie
ondersteunen.

IP-technologie
De beveiligingsindustrie verandert van
traditionele analoge videobewakings
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technologie naar nieuwere digitale, op
netwerk gebaseerde systemen. Deze
migratie biedt veel functionele en finan
ciële voordelen voor bedrijven. Netwerk
(IP) bewaking blijkt aantrekkelijk te zijn
in veel markten omdat het de veiligheid
vergroot en tegelijkertijd kosten van de
traditionele CCTV-systemen verlaagt.
In andere applicaties wordt het gebruikt
om unieke problemen op te lossen en
aanvullende bedrijfsinzichten te bieden.

afdelingen die de werknemersprocessen
kunnen controleren en kunnen afzetten
tegen bedrijfsnormen.

Voordelen van digitale
videobewaking
// Open, schaalbare en normgedreven
architectuur
// Geïntegreerd management

Wat op IP gebaseerde bewakings
systemen zo aantrekkelijk maakt, zijn
hun grotere capaciteiten, betere video
analyses en de mogelijkheid om diverse
beveiligingssystemen te integreren.
Videoanalyse stelt bedrijven in staat om
betere beoordelingen te maken door het
bijvoorbeeld kunnen identificeren van
een persoon die over een hek klimt aan
de hand van de omvang van die persoon.
Het is ook waardevol voor marketeers
die kunnen zien hoe klanten zich door
winkels bewegen en voor management

// Snel en eenvoudig gebeurtenissen
bekijken
// Lagere verantwoordelijkheidsen verzekeringskosten
// Verbeterde technologie en
functionaliteit
// Toegenomen productiviteit van het
personeel
// Verbeterde klantenservice
// Actuele bedrijfsinformatie

Een nieuw tijdperk voor
videobewaking
Een modern videobewakingssysteem levert nauwkeurige, actuele informatie,
zodat u erop kunt vertrouwen dat u altijd een compleet beeld hebt.

Tyco biedt configureerbare oplossingen
voor alle soorten videocontrole, -opnamen
en -opslagbehoeften. Hoewel deskundigen het erover eens zijn dat in de loop
van de tijd IP-technologie analoog zal
vervangen, weten wij dat onze klanten
nu veel analoge, digitale en hybride technologieën gebruiken. Gebruikmakend
van onze expertise in het ontwerpen en
installeren van videobewakingssystemen,
installeren wij oplossingen die samenwerken met uw bestaande systemen.
Die oplossingen verbeteren direct uw
beveiliging. Tegelijkertijd bieden wij u een

stapsgewijs migratiepad naar een op
IP gebaseerd platform voor de toekomst.
Gezien de impact van IP-systemen op
het IT-netwerk is het van belang om de
IT-afdeling zo vroeg mogelijk te betrekken
bij het systeemontwerp.

Videobewaking in actie

Ons videobewakingssysteem omvat
analoge, op IP gebaseerde en hybride
systemen, met op zichzelf staande of
volledig via het netwerk geregelde videoopnamen en -opslag. Digitale technologie

Tyco heeft een groot assortiment digitale
videoproducten en -diensten inclusief veel
soorten camera’s en lenzen die geschikt
zijn voor alle omstandigheden.

netwerk videorecorders als software.
Wij hebben ook specifiek ontworpen
videoanalyses voor de commerciële
wereld, evenals een aantal opties voor
het op afstand bekijken zoals op IP
gebaseerde camera’s en op het internet
gebaseerde browsersoftware. Tyco
oplossingen omvatten 24 / 7 controle
van de videosystemen op onze
regionale service operations centres.

Desgewenst leveren wij volledig geprogrammeerde digitale videorecorders en

biedt verbeterde beeldkwaliteit, de
mogelijkheid om activiteiten uit te besteden en het op afstand in de gaten houden
aan de hand van op internet gebaseerde
applicaties en mobiele apparatuur.
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Flexibele
integratie
Videobewaking integreren in uw beveiligingsinfrastructuur
levert u meer inzicht en controle. Door een betere
kostenbeheersing verbeteren uw bedrijfsresultaten.

De sleutel tot succes voor elk videobe
wakingssysteem is de flexibiliteit om
te upgraden en uit te breiden. Met een
breed assortiment aan videoproducten,
innovatieve en gebruiksvriendelijke
technologie en uitgebreide service-,
onderhouds- en trainingsmogelijkhe
den, biedt Tyco aangepaste en gespe

cialiseerde bewakingsoplossingen
voor bedrijven van elk formaat.
Videobewaking kunnen we als op zichzelf
staande systemen installeren of integreren
in een groter netwerk van beveiligingssystemen. Dit is afhankelijk van de complexiteit van uw bedrijf. Tyco helpt haar

klanten om grootschalige IP-video-oplossingen te beheren en te integreren. Dit
omvat het gebruik van videobewaking
geïntegreerd met andere cruciale bewakingssystemen, zoals toegangscontrole,
branddetectie en insluipdetectie. Wij
bieden u een complete beveiligingsoplossing op basis van IP-technologie.

Voordelen van een
geïntegreerd systeem
Tyco biedt verschillende integratieniveaus
om tegemoet te komen aan de wensen
en eisen van elk bedrijf. We bieden relatief
eenvoudige integratie van meerdere video06 // Videobewaking

bewakingsproducten in één beheersysteem tot de meest complexe integratie
met een IT-infrastructuur en applicaties
voor bedrijfsprocessen. Bovendien kunnen

wij diverse beveiligingssystemen aan
elkaar koppelen.

Onze oplossingen
op het werk
Tyco werkt met bedrijven in vele industrieën en sectoren. Met onze
vindingrijke bewakingsoplossingen helpen wij onze waardevolle relaties
wereldwijd.

Werken met Tyco
In deze wereld vol onzekerheden is het
fijn om te weten dat u in Tyco de partner
vindt die in staat is wereldklasse beveiligingsoplossingen te bieden. Wij identi
ficeren belangrijke risicogebieden binnen
uw organisatie en adviseren u over hoe
CCTV en videosystemen uw bedrijfsprestaties kunnen verbeteren.

//	Internationale
logistiekaanbieder
Een wereldwijde aanbieder van transporten logistieke diensten vertrouwde op de
videobewakingsoplossingen van Tyco om
proactief iets te doen tegen verlies in de
opslagruimten.
Tyco heeft op afstand bedienbare mobiele
camera’s geplaatst in alle opslagpaden
en heeft de mogelijke blinde vlekken
geminimaliseerd en zo voor efficiënte
bewaking gezorgd. De Digitale Video
recorder (DVR) legt alle beelden vast en
slaat deze op zodat er een grotere analyse
achteraf kan plaatsvinden via de gearchiveerde beelden. De oplossingen van Tyco
hebben de mate van totale beveiliging
verbeterd en hebben de reikwijdte en
reactietijd van het beveiligingspersoneel
verbeterd.

//	Metrosysteem van een
Europese stad
Een vervoersmaatschappij in een grote
Europese stad heeft de videobewakingsexpertise van Tyco geraadpleegd voor
tien van haar metrostations. Tyco implementeerde een zeer betrouwbaar veiligheids- en beveiligingssysteem voor nood
evacuatie van grote aantallen mensen.
Er werd een volledig digitaal systeem
geïnstalleerd voor een noodcommunicatie
systeem. De videobewaking werd geïnte
greerd in een Publiek Mededelings- en
Algemeen Alarmsysteem. Het geheel
is geïntegreerd in een digitaal op IP gebaseerd netwerk. Dit zorgt voor een effi
ciënte gecentraliseerde distributie. Daarnaast werd er een back-uparchitectuur
geïnstalleerd.

Onze geïntegreerde benadering geeft
u controle over de meest complexe
beveiligingssystemen. Wij opereren op
zes continenten dus wij helpen u waar
u ook bent.
Wij bieden een persoonlijke service en
directe toegang tot onze klantenservice
en technische ondersteuningsteams.
Onze focus op technologie-innovatie
zorgt ervoor dat onze producten voorop
blijven lopen en u zo in de toekomst
blijven beveiligen.
Voor videobewaking die u kunt vertrouwen
kiest u een betrouwbare p
 artner: Tyco.
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