IXIU
Zorgeloos van start
Wij bieden u het AXIS F34 Surveillance systeem zorgeloos aan. U betaalt hiervoor
slechts € 59,00* per maand. Wij zorgen voor levering, installa e, configura e,
onderhoud en ondersteuning.

IXIU
Eindeloze mogelijkheden voor videosurveillance.

Het AXIS F34 Surveillance System
Dit Surveillance System is hét complete basis pakket en bestaat uit:
4 stuks 720p HDTV Surveillance camera’s

opnames worden lokaal opgeslagen op 2 stuks 64GB SD kaarten

10 inch Full HD Android tablet

installa e en configura e

3 jaar lang garan e, service en elk hal aar een onderhoudsbeurt

contract voor 36 maanden



voor slechts € 59,00* per maand
bent u verzekerd van kwaliteit, overzicht en zekerheid

IXIU is onderdeel van Domexce B.V.
Tjalk 26
2411NZ Bodegraven
0172 750 301
info@domexce.nl
www.domexce.nl / www.ixiu.nl

*alle genoemde prijzen gelden exclusief 21% BTW

Een onveilig gevoel,
daar begint het mee

Implementa e van netwerk camera’s in winkels is succesvol gebleken in vele opzichten

Waarom camera beveiliging

Eenvoudige, toekomst bestendige integraƟe
Er zijn vrijwel geen grenzen aan de loca es waar u een netwerkvideo product kunt plaatsen. Bovendien

Camera beveiliging wordt steeds belangrijker. Niet

kunnen ze gemakkelijk worden geïntegreerd met allerlei andere apparaten en func es, zodat ze een

alleen om uw eigendommen in de gaten te houden

systeem vormen dat voortdurend in ontwikkeling blij . Een volledig geïntegreerd AXIS netwerkvideo

maar ook om incidenten te kunnen registeren.

systeem kan gelijk jdig worden gebruikt voor vele verschillende toepassingen: toegangscontrole,

Is er een opstootje in de buurt, wordt er iemand op

gebouwenbeheer, verkoop en geldautomaten maar ook brandalarm, inbraak- en bezoekbeheer.

straat overvallen of is er een inbraak aan de overkant
van de staat. Het kan ook zo maar bij u in de buurt
gebeuren.

Maatoplossing
Camera’s zijn er in diverse modellen, uitvoeringen en kwaliteiten. Daarom stellen wij de vragen:

De voordelen van camera beveiliging
OmzetsƟjging



Wat willen we zien?



Waar willen we controle over?



Wat en wanneer wordt er opgenomen?

Wij willen de juiste camera met de juiste specifica es op de juiste plek. Willen we ’s nachts ook zien wat er

Netwerk video helpt u om personeelsplanning,

gebeurt of is dat minder belangrijk? Wie zichzelf en zijn of haar veiligheid serieus neemt, laat zich adviseren en

winkelinrich ng en in-store reclame te verbeteren.

loopt niet – met alle respect – naar de bouwmarkt of het internet voor een camera. Het is langzaamaan over met

Het is een eﬃciënt hulpmiddel bij diefstalpreven e.
En door in te spelen op de bevindingen, die zijn

de standaard camera’s. Dat gee

schijnveiligheid, ziet er leuk uit op de smartphone, maar hee

opgenomen. Kunt u uw winkel aanpassen zodat u meer

wanneer er echt iets gebeurt. Dan hee de poli e kwaliteitsmateriaal nodig.

geen waarde

omzet kunt genereren.

Regelgeving
De richtlijnen vanuit Europa liegen er niet om. Wanneer het gaat om meer dan alleen detec e, dan voldoen heel

Snelle ROI (Return On Investment)
Intelligente camera surveillance betekent dat u minder jd hoe te besteden aan
verdachte incidenten, afname aansprakelijkheidsclaims, verbeterde marke ng en
op male personeelsbeze ng. Dit alles resulteert in een overtuigende return on investment.

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

Hoogwaardige beeldkwaliteit
De beeldkwaliteit is natuurlijk een van de belangrijkste kenmerken van een camera, zo niet de 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 eﬀec evere
bewaking van personen en eigendommen. Ook wordt hierdoor een grotere nauwkeurigheid verkregen voor analyse- en

Ook licht is een bepalende factor. Zien we vaak IR-leds op camera’s, voor beweging signalering prima, voor
herkenning bijna al jd onvoldoende. Er bestaan technieken zoals Ligh inder en WDR die wel een oplossing
bieden. Ook een extra lichtbron, op de juiste plaats gemonteerd gee mogelijkheden van opname van goede en
bruikbare beelden.

alarmtools. AXIS netwerk camera’s leveren videobeelden van hoge kwaliteit en megapixel en HDTV netwerk camera’s zijn in

Verander met ons mee

staat om een nog hoger beelddetail te leveren.

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

Op afstand toegankelijk
Bevoegde gebruikers kunnen te
allen jde het videomateriaal
bekijken, op elke computer, of
ander device.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden dan daag ik u uit om een
Met AXIS netwerkvideo producten kunt u hoogwaardige video opnemen en
distribueren via elk type IP-netwerk. Het videomateriaal kan voor het gemak en

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

voor de veiligheid op een externe loca e worden opgeslagen en de informa e
kan via het LAN of internet worden doorgegeven.

BEL 0172 750 301

