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Video Surveillance 
Eindeloze mogelijkheden voor videosurveillance. 

vindt u hier! 

Het antwoord 

op de nieuwste 

uitdagingen op 

het gebied van 

videosurveillance 
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Mensen voelen zich niet meer veilig in hun eigen omgeving, hun eigen straat en zelf hun eigen 

huis. `Hang gewoon een cameraatje op, dan zie je alles en voel je je weer veilig` is dan een 

vaak gehoorde opmerking. Helaas is dat meestal geen oplossing. 

 

Bent u nog  up-to-date? 

Wanneer u naar programma’s als ‘Opsporing verzocht’ kijkt, dan weet u dat zelfs              

professionele bedrijven heel vaak niet over goed werkende apparatuur beschikken. Voor-

heen was de keus natuurlijk niet zo uitgebreid als nu. Veel installaties stammen nog uit de 

tijd dat er CCTV camera’s in VGA of 4CIF resolutie werden opgehangen. De DVR zorgde 

voor de opnames en later zelfs een koppeling naar de smartphone en dat was het. Is uw 

installatie nog actueel en volledig functioneel. Kortom, voldoet uw installatie nog aan 

de door u gestelde eisen of zijn het dummy camera’s geworden. Zodra er iets gebeurt, 

hebben we niets aan de beelden. Ook inbrekers zien dat! Houd uw (zichtbare)    

camera’s schoon, zodat het in ieder geval lijkt alsof er onderhoud gepleegd 

wordt. Spinnenwebben en vuile lenzen zijn een aanleiding om te denken 

dat het niet in orde is met het beveiligingssysteem. Met de nodige     

gevolgen van dien. 
 

Verandering 

Met de huidige apparatuur wordt tevens het vakgebied 

camera-beveiliging een heel nieuw verhaal. Onom-

stotelijk staat vast dat het vakgebied het `klik-

klik-aansluiten-en-werken-maar` stadium is 

ontstegen. Het IP-protocol heeft zich   

bewezen als nieuwe standaard en dat 

opent nieuwe perspectieven en 

kansen, ook in de beveiliging.  

Een onveilig gevoel... 

 daar begint het mee 
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René Kastelein  

Certified AXIS Professional 

Maatoplossing 

Klanten willen een maatoplossing. 

Willen weten wat ze zien op het beeld. 

Willen controle over wat en wanneer 

wordt opgenomen. Willen de juiste camera 

met de juiste specificaties op de juiste plek. Willen 

’s nachts ook zien wat er gebeurt. Wie zichzelf en zijn 

of haar veiligheid serieus neemt, laat zich adviseren en 

loopt niet – met alle respect – naar de bouwmarkt of het   

internet voor een camera. Het is langzaamaan over met de    

standaard camera’s. Dat geeft schijnveiligheid, ziet er leuk uit op 

de smartphone, maar heeft geen waarde wanneer er echt iets     

gebeurt. Dan heeft de politie kwaliteitsmateriaal nodig. 
 

Regelgeving 

De richtlijnen vanuit Europa liegen er ook niet om. Wanneer het gaat 

om meer dan alleen detectie, dan voldoen heel wat camera’s niet aan 

deze richtlijnen. Gezichtsherkenning vraagt op de gewenste doelafstand 

500 pixels per meter, de nieuwe Europese richtlijn spreekt zelfs van 1000 

pixels per meter. We hebben dus megapixel camera’s nodig of goede 

zoomlenzen.  
 

Licht 

Ook licht is een bepalende factor. Zien we vaak IR-leds op camera’s, voor     

beweging signalering prima, voor herkenning bijna altijd onvoldoende. Er      

bestaan technieken zoals Lightfinder en WDR die wel een oplossing bieden. Ook 

een extra lichtbron, op de juiste plaats gemonteerd geeft mogelijkheden van   

opname van goede en bruikbare beelden. 
 

Verander met ons mee 

Op het gebied van camerabeveiliging gaat nog veel veranderen in de toekomst.  

Wanneer u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden dan daag ik u uit om een         

afspraak te maken en er eens vrijblijvend over te praten. Samen staan we sterker. 
 

Maak een afspraak en bel  0172 750 301 
 

 

Graag tot ziens, 
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Voor de securitymanager schept de overgang naar netwerkvideo 

nieuwe mogelijkheden om met behulp van digitale technologie 

optimale waarde te leveren. 

Hoogwaardige beeldkwaliteit 

De beeldkwaliteit is natuurlijk een van de belangrijkste kenmerken van een camera, zo 

niet het belangrijkste. Door een hoogwaardige beeldkwaliteit wordt de gebruiker in staat 

gesteld details en veranderingen in het beeld van dichterbij te volgen, waardoor snellere 

en betere beslissingen kunnen worden genomen voor een effectievere bewaking van  

personen en eigendommen. Ook wordt hierdoor een grotere nauwkeurigheid verkregen 

voor analyse- en alarmtools. AXIS netwerk camera’s leveren videobeelden van hoge 

kwaliteit en megapixel en HDTV netwerk camera’s zijn in staat om een nog hoger 

beelddetail te leveren. 

Op afstand toegankelijk 

Bevoegde gebruikers kunnen te allen tijde het videomateriaal bekijken, op elke 

computer, waar dan ook. Met AXIS netwerkvideo producten kunt u hoogwaardige 

video opnemen en distribueren via elk type IP-netwerk of het internet. Het video-

materiaal kan voor het gemak en voor de veiligheid op een externe locatie    

worden opgeslagen en de informatie kan via het LAN of internet worden door-

gegeven. 

Eenvoudige, toekomst bestendige integratie 

Er zijn vrijwel geen grenzen aan de locaties waar u een netwerkvideo     

product kunt plaatsen. Bovendien kunnen ze gemakkelijk worden           

geïntegreerd met allerlei andere apparaten en functies, zodat ze een   

systeem vormen dat voortdurend in ontwikkeling blijft. Een volledig    

geïntegreerd AXIS netwerkvideosysteem kan gelijktijdig worden      

gebruikt voor vele verschillende toepassingen: Bijvoorbeeld      

toegangscontrole, gebouwenbeheer, verkopen geldautomaten 

maar ook brandalarmen, inbraak- en bezoekbeheer 
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Schaalbaarheid en flexibiliteit 

Een AXIS netwerkvideosysteem wordt uitgebreid door meer netwerkcamera’s toe te 

voegen. U kunt precies aanschaffen waar u nú behoefte aan heeft en het systeem op elk 

gewenst moment uitbreiden om aan uw groeiende behoefte te voldoen.  

Nieuwe technologieën, extra camera’s en aanvullende opslagruimte kunnen allemaal     

gemakkelijk worden toegevoegd naar behoefte, omdat de geldende industrie standaarden 

strikt worden nageleefd. 

Effectief kostenbeheer 

De IP-surveillance producten van AXIS zijn gebaseerd op open standaarden en maken gebruik 

van IP netwerken. Door het gebruik van standaard PC-server hardware voor de opname en     

opslag, in plaats van merk gebonden apparatuur zoals DVR‘s, dalen de investering- en onder-

houdskosten, met name voor grotere systemen waar opslag en servers een belangrijk deel     

uitmaken van de kosten van de totale oplossing. Door de gebruikte infrastructuur wordt nog 

meer geld bespaard. IP-netwerken zoals internet en LAN’s kunnen voor vele toepassingen      

gebruikt worden, waaronder camera’s. 

Gedistribueerde intelligentie 

Tegenwoordig wordt een grote hoeveelheid videomateriaal opgenomen, dat door tijdsgebrek 

echter niet wordt bekeken of gecontroleerd. Als gevolg daarvan worden gebeurtenissen en    

activiteiten gemist en blijven verdachte gedragingen onopgemerkt. Bij netwerkvideo is de       

intelligentie in de camera zelf ingebouwd. Netwerkcamera’s kunnen worden uitgerust met     

ingebouwde videobewegingsdetectie en alarmbeheer, waarbij de camera besluit wanneer de 

videobeelden moeten worden verzonden, met welke beeldfrequentie en resolutie, en wanneer 

een bepaalde medewerker moet worden gewaarschuwd. Andere unieke functies zijn onder 

meer audiodetectie en actief sabotagealarm. 
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Gedane investeringen in CCTV beschermen 

Mogelijk zijn reeds aanzienlijke investeringen gedaan in een analoog CCTV-systeem.  

De technologische omschakeling naar netwerkvideo betekent echter niet dat de reeds gedane 

investeringen in analoge CCTV zomaar moeten worden afgeschreven. Met een netwerkvideo-

oplossing van AXIS kunt u uw bestaande analoge systeem integreren in een op IP gebaseerde 

oplossing. Door deze oplossing kunt u profiteren van allerlei functies zoals pan/tilt/zoom op  

afstand, Power over Ethernet, audio- en videobewegingsdetectie, terwijl er wordt voldaan aan 

de gebruikerseisen op het gebied van beeldkwaliteit, opnamevermogen, betrouwbaarheid en 

effectief kostenbeheer. 

De IP-methode 

Voor buiten, dag/nacht en thermische videosurveillance 

Veel netwerk videoproducten zijn voor uitdagende omgevingen ontworpen.  

Netwerkcamera’s en video-encoders kunnen bestand zijn tegen stof, trillingen, 

vochtigheid en vandalisme. Automatische dag en nacht functionaliteit verzorgt 

goede beeldkwaliteit zelfs tijdens de nacht - zowel buiten als binnen.  

Thermische netwerkcamera’s geven de mogelijkheid om toezichthouders ook 

mensen, voorwerpen en incidenten te kunnen detecteren in volledige      

duisternis en andere moeilijke omstandigheden zoals rook en nevel. 

Investeringen in IT benutten en lagere  

Total Cost of Ownership (TCO) bereiken 

  De meeste bedrijven beschikken tegenwoordig over een zeer snel op IP-gebaseerd  

netwerk dat met internet is verbonden. Bij het installeren van een netwerkvideosysteem 

van AXIS wordt de videofunctionaliteit gewoon toegevoegd aan diezelfde infrastructuur. 

Er wordt gebruikgemaakt van standaard IT-apparatuur zoals switches en pc-servers voor 

opname en opslag van videobeelden. Bestaande investeringen in IT-infrastructuur en 

apparatuur worden zo benut en een groot investeringsrendement is verzekerd. 

Lightfinder off   lightfinder on 
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Netwerkcamera’s van AXIS 

Ze nemen live video op en ver-

sturen de beelden na directe 

verbinding via het IP-netwerk 

Videobeheer en opslag 

Het videomateriaal kan 

worden bewaakt en op-

genomen met een gewo-

ne pc met  

videobeheersoftware. 

Externe toegang 

Alle camera’s kunnen op 

afstand worden bewaakt 

vanaf elke locatie op het 

LAN of via internet. 

Videodecoder van AXIS 

Als de netwerkvideo stromen 

moeten worden bewaakt op 

reeds aanwezige analoge ap-

paratuur, kan gebruik worden 

gemaakt van een AXIS video-

decoder. 

Standaard IP-netwerk 

Een netwerkvideosysteem van AXIS kan videobeelden versturen zonder dat daarvoor apart een 

fysieke infrastructuur hoeft te worden aangelegd. Het maakt voor het overdragen van informatie 

gebruik van standaard IP-netwerken, bijvoorbeeld LAN’s (Local Area Networks) of het internet, in 

plaats van de speciaal aangelegde bekabeling tussen twee vaste punten die wordt gebruikt bij een 

analoog videosysteem. 

Megapixel en HDTV  

netwerkcamera’s 

Megapixel netwerkcamera’s geven op zijn minst een drie keer 

hogere resolutie van videobeelden dan door analoge CCTV kan 

worden geleverd. Een HDTV netwerkcamera voorziet zelfs in betere 

videokwaliteit met volledige beeldsnelheid en uitstekende kleurweergave. 

Megapixel en HDTV technologie verbeteren het vermogen om mensen en    

objecten te identificeren. 
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Netwerkcamera’s voor elke behoefte 

Vaste netwerkcamera’s 

Een vaste netwerkcamera is geschikt voor 

diverse toepassingen en de conventionele 

cameravormgeving draagt bij aan de     

afschrikkende werking. Als de camera 

eenmaal is gemonteerd, staat de beeld-

richting vast. Er zijn verschillende      

modellen met een varifocuslens en/of 

verwisselbare lenzen voor een grotere 

flexibiliteit. Er zijn behuizingen      

beschikbaar voor montage van de 

camera buiten of in een vijandige 

omgeving. 

Vaste dome-netwerkcamera’s 

Een vaste dome netwerkcamera is een compacte 

cameraoplossing met een koepelvormige   

behuizing. Het grote voordeel is het discrete,  

onopvallende ontwerp, plus het feit dat moeilijk 

te zien is welke kant de camera op gericht is. De 

dome behuizing biedt een effectieve bescher-

ming tegen verdraaien of onscherp stellen van de 

camera door kwaadwillenden. 

Thermische netwerkcamera’s 

Een thermische netwerkcamera maakt beelden op basis van de warmte die wordt  

afgegeven door voorwerpen, voertuigen en personen. Thermische netwerkcamera’s 

zijn een perfecte aanvulling voor elk professionele IP- Surveillance systeem. 

PTZ-dome netwerkcamera’s 

Een PTZ-dome (Pan/Tilt/Zoom) netwerkcamera biedt netwerk-

video functionaliteit in combinatie met pan/tilt/

zoomfuncties, waardoor een groot gebied bestreken 

wordt en perfecte beelden bij het inzoomen te     

verkrijgen zijn. PTZ-dome netwerkcamera’s zijn 

beschikbaar als outdoor ready modellen voor 

het gemakkelijk en   betrouwbaar instal-

leren in zware omgevingen. 
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Video-encoders 
AXIS video-encoders zorgen voor een betaalbare  

manier om de analoge camera’s te integreren en      

belangrijke voordelen van netwerkvideo te verkrijgen 

Zelfstandige video-encoders 

Zelfstandige video-encoders zijn veelvuldige oplossingen voor de       

migratie van analoge camera’s naar netwerkvideo in kleine tot grote       

installaties. AXIS biedt zelfstandige videoencoders met verschillende niveaus 

van functionaliteit die 1, 4 of 16 analoge kanalen ondersteunen en robuuste     

versies zijn beschikbaar voor uitdagende omstandigheden. 

Video-encoder kaarten en rekken 

Kaartversies van video-encoders bieden dezelfde mogelijkheden als de zelfstandige 

producten, maar moeten in een video-encoder rack geplaatst worden om te           

functioneren. Een rack met encoder kaarten heeft een oplossing van hoge compactheid 

nodig voor de migratie van grootschalige analoge installaties naar IP en kan ruimte   

hebben voor 1 tot wel 84 analoge kanalen per unit, een flexibele en uitbreidbare  

oplossing biedend. 
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Accessoires 

AXIS accessoires 

AXIS biedt een breed scala aan accessoires voor betere inzetbaarheid en beeldkwaliteit. 

Dit omvat behuizingen voor bescherming van camera’s tegen regen, warmte, kou, stof 

en vandalisme en montage-accessoires voor eenvoudige  installatie van de camera’s op 

verschillende locaties. Een brede keuze van lenzen en verlichting kunnen worden        

gebruikt om de camera’s aan te vullen en de beeldkwaliteit te optimaliseren. 
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Videobeheersoftware 
AXIS biedt een uitgebreide reeks van software 

voor een breed spectrum van sectoren van het 

bedrijfsleven en applicaties. 

AXIS Camera Companion 

Basis surveillance waar videobeelden in de 

camera’s opgenomen worden en geen   

andere recorder nodig is, typisch voor   

kleine bedrijven. AXIS Camera Companion 

voorziet in alles wat voor de basis            

videosurveillance nodig is, bijvoorbeeld live 

beelden en opnamen, opzoeken  video-

beelden en efficiënte video uitvoer. 

AXIS Camera Station 

Surveillance waar videobeelden 

opgenomen worden op een systeem 

server, voor middelgrote bedrijven. Het 

ondersteunt het unieke vermogen van AXIS 

netwerkvideoproducten en voorziet in alles wat 

nodig is voor professionele surveillance: alarmbeheer, 

site mappen, alarm, kruislingse detectie en veel meer. 

Gehoste video 

Surveillance geleverd als een op cloud-

gebaseerde service, voor bedrijven met 

meerdere kleine websites. AXIS netwerk 

van video service providers behandelen 

opslag en  onderhouden eveneens          

bijkomende services zoals bewakingsronde 

op afstand - dat is een probleemvrij        

alternatief voor de traditionele op locatie 

oplossing. 

De Application Development Partners 

van AXIS 

Aangepaste en gespecialiseerde surveillance          

oplossingen beschreven door de AXIS partners voor 

elke complexiteit of groot systeem - klein, medium of 

omvangrijk. AXIS werkt wereldwijd samen met meer 

dan 800 Application Development Partners om nauw 

geïntegreerde software oplossingen voor AXIS       

netwerkvideoproducten te garanderen. 
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Over Domexce B.V. 

Eén van de kernwoorden voor onze dienstverlening  

blijft ‘transparantie’. Sinds 2011 zijn wij, naast  

computerreparaties, ook gestart met advies  

en installatie van Intelligente camerabeveiliging  

en toegangssystemen.  

 

Voor security gerelateerde oplossingen maken  

we gebruik van intelligente AXIS IP- camera’s.  

Uitgebreide terreinbewaking, toegangscontrole, 

surveillance, Live view met meldkamer of politie, 

opname op NAS, SD,  Server of Cloud. 

 

Betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de 

beelden staat voorop bij de keuze van 

uw observatiesysteem. 

Tjalk 32, 2411NZ Bodegraven 

info@domexce.nl 

0172 750301 

www.domexce.nl 


