
Videobeveiliging
Met Smart Videobeveiliging van IRISnet kunt u gemakkelijk verschillende locaties bewaken

en videobeelden in real time opnemen.

WAAROM KIEZEN VOOR VIDEOBEVEILIGING VAN IRISNET?

CONTROLEER EN BEHEERS UW OMGEVING

Creëer een veiligheidsgevoel bij uw medewerkers
en bezoekers

Voorkom onaangepast  gedrag in de bewaakte 
zones

Reageer zo snel mogelijk bij incidenten

Beheers de impact van incidenten dankzij 
videobeelden met bewijskracht

Meer dan 1000 geïnstalleerde en beheerde
publieke camera’s verspreid over het hele
Gewest (VPRB)

Interne kennis rond Videobeveiliging en Smart 
Building

Segmentatie van de bewakingsbeelden garandeert de 
veiligheid van uw gegevens, GDPR-conform.

Hoge beschikbaarheid en redundantie van het 
netwerk via diverse technologieën (glasvezel, VDSL…)

End-to-end beheer door IRISnet: installatie,
ondersteuning en onderhoud

Eén enkel aanspreekpunt voor al uw vragen

Het regionaal Genetec-beheerplatform

Uiterst betrouwbare Bosch camera’s

Een toenemende regionale  
expertise sinds 2014

De beste oplossingen  
op de markt

Optimale veiligheid 
en beschikbaarheid

Een service beheerd door onze teams



Vaste, maandelijkse facturatie inclusief het gebruik van de
camera’s en het end-to-end beheer van de oplossing

Een all-in aanbod voor Video-
beveiliging zonder verrassing

irisnet.brussels/nl/diensten

02 563 12 10

Sales.admin@irisnet.brussels

Contacteer uw Account Manager

ZIJ VERTROUWEN ONS

“Dankzij de expertise van IRISnet en zijn competentiecentrum voor 
Videobeveiliging kon de stichting KANAL een ecosysteem installeren dat 
bestaat uit meer dan 120 camera’s van verschillende types en merken. 
Sinds 2018 centraliseert de oplossing van IRISnet alle beelden die op de 
sites van de stichting zijn vastgelegd op één platform en kunnen ze op elk 
moment worden geraadpleegd vanaf een werkstation of zelfs vanaf een 
mobiele telefoon.”
Jean-François Leconte
Algemeen Secretaris

Meer weten

Videobeveiliging is een IRISnet-oplossing gecommercialiseerd in 2021 (v1). Voor meer info, raadpleeg onze Algemene Voorwaarden.

Aangepaste camera’s voor  
elke situatie

Dome en bullet camera’s van Bosch
• Hoge beeldkwaliteit: 2 of 5 MP
•  Kenmerken: waterbestendig, nachtzicht,  

vandalismebestendig…

Camera’s voor specifiek gebruik zoals panoramisch zicht en PTZ 

Vraag de beelden op van uw verschillende sites, op om 
het even welk toestel

Op uw sites
• Workstation met scherm en Genetec-licentie

Mobiel
• Genetec Smartphone applicatie
• Online interface

Door een externe bewakingsdienst (vb. : politiezone)

Verzamel en krijg toegang tot de beelden dankzij het 
regionaal Genetec-platform

Een geïntegreerde service in uw eigen infrastructuur

Een redundant, veilig en beveiligd netwerk

Verzamelen van videobeelden zonder impact op uw bandbreedte

Beelden tot 30 dagen bewaard in het regionale datacenter

SLA’s Business hours of 24/7

http://irisnet.brussels/nl/diensten

