In de demoruimte van Schouten Techniek
kunt u de beelden van diverse cameratypes bekijken en vergelijken, zowel live
als opgenomen.
U krijgt gericht advies en keuze uit diverse
merken camera’s in diverse prijsklassen.
Zo komt u tot betere bewaking tegen minder
kosten. Een doelgerichte investering!

Zorgeloze veiligheid
Met een maatwerk systeem dat aansluit
op uw situatie, uw wensen en uw budget.
De Marowijne 47 - 1689 AR Zwaag

Telefoon (0229) 29 15 00

Postbus 20 - 1689 ZG Zwaag

E-mail

info@schoutentechniek.nl

Camerabeveiliging
van Schouten Techniek
Compleet en betrouwbaar maatwerk
 De juiste camera’s op de juiste plek
 Voor ondernemer en particulier
 Van A tot Z onder één dak
 Persoonlijk advies & service
 Oog voor de toekomst

comfort van morgen

Camerabeveiliging

Groothoek of telelens. Vaste, instelbare
of op afstand bedienbare kijkrichting.
Standaard beeldkwaliteit of full HD.
Infrarood voor ’s nachts of tegenlichtcompensatie voor overdag?

schoutentechniek.nl

Axis Certified Professional
Onze Axis Certified Professional bespreekt
graag met u de mogelijkheden voor een
totale beveiligingsoplossing. Als totaalspecialist kunnen wij ook de configuratie
van uw netwerk verzorgen, evenals
gevirtualiseerde servers.
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Demoruimte

Camerabeveiliging
Alles onder één dak, van advies en montage tot ICT en onderhoud

Betrouwbaar maatwerk
Zekerheid voor alles
In vijf stappen bezorgen wij u een praktische en
efficiënte oplossing:

Een camera die permanent beelden registreert of
alleen wanneer hij beweging signaleert? Los van de
vraag waar uw situatie om vraagt, heeft de keuze
ook invloed op de benodigde opslagruimte,
serversnelheid en netwerkcapaciteit. Dus ook
op de kosten.
Onze adviseurs geven u heldere adviezen over
het totale systeem. Van cameratype en benodigde
beeldkwaliteit tot slimme montageplekken en
netwerkoplossing. Zo maakt u, particulier of
ondernemer, voor elke situatie de beste keuzes.

Waarom camerabewaking?
Met camerabewaking kunt u bewegingen en gebeurtenissen
op grote gebieden zoals parkeerterreinen waarnemen
(observatie), waken over toegangsdeuren of ruimten (herkenning) of bezoekers van bijvoorbeeld een winkel of balie
scherp in beeld brengen (identificatie). Beelden voor identificatie, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de scherpte
en resolutie, mogen dienen als bewijsmateriaal bij politie.
Opgeslagen beelden tonen tevens aan hoe ongenode
gasten zich gedragen of verstoppen. Heeft u aansluiting op
een meldkamer, dan wordt bij verdacht bezoek direct actie
ondernomen om schade te voorkomen of te beperken.

Betere bewaking tegen minder kosten

Aangenaam kennismaken

Als installateur dragen we bij aan
woon- en werkcomfort. Dankzij ons is
er warmte én verkoeling. In combinatie
met duurzame energiebronnen ontwikkelt Schouten Techniek voortdurend
nieuwe technische systemen.
Hierdoor, en door onze expertise op
elk gebied van installatietechniek,
bieden wij dé (totaal)oplossing voor
woningbouw, utiliteitsbouw, modulaire
bouwsystemen of technisch beheer
en onderhoud. Zo maken wij wonen en
werken niet alleen nóg comfortabeler,
maar ook energiezuiniger. Met profijt
voor de opdrachtgever, eindgebruiker
en uiteraard het milieu.

1.	Inspectie en fotoboek
De cameraposities vormen de basis. Daarom
beginnen wij met een inspectieronde, samen met u.
We maken foto’s vanuit mogelijke cameraposities.
Wat ziet u? In welke richting lopen de mensen?
Hoe valt het licht? Sluiten de beelden op elkaar aan?
Dit leggen wij vast in een overzichtelijk fotoboek.
U weet wat u krijgt.
2. Montage en installatie
Schouten Techniek is totaalinstallateur. Onze allround
monteurs vinden overal oplossingen voor veilige én
nette bevestiging, ook in bestaande bouw. Uw camerasysteem wordt aangesloten op een aparte groep.
Ook verbinding met uw bedrijfsnetwerk of internet is
mogelijk, zodat u de beelden kunt bekijken op uw werkplekken of via een app op uw smartphone of tablet.
3. Uitleg en controle
Wij geven u persoonlijke uitleg over de werking van
uw installatie. Na een week komen wij controleren of
het geheel 100% naar wens werkt. Wij beantwoorden
eventuele vragen, beoordelen de opnamekwaliteit,
lopen alle camera’s na en controleren de prestaties
van de centrale server(s) en werkplek(ken).

Ter preventie krijgt u grote, opvallende raamstickers

4.	Opleverdocument en logboek
Na de installatie ontvangt u van ons een uitgebreid
opleverdocument annex logboek. Dit bevat de
technische gegevens van alle camera’s, randapparatuur, software en licenties. Hierdoor kan reparatie,
vervanging of uitbreiding altijd snel plaatsvinden.
Ook alle mutaties aan het systeem worden hierin
bijgehouden. Zo hebt u alles netjes bij elkaar.

Aansluiting op meldkamer
De beelden van uw camerasysteem worden opgeslagen
op uw eigen server. Deze kunnen wij leveren en inrichten.
Aansluiting op een meldkamer verhoogt de veiligheid
en bespaart u angstige avonturen. Bij alarmmeldingen
worden de camerabeelden direct geverifieerd en kan
de betreffende beveiligingspartner poolshoogte nemen
(ter plaatse of op afstand).

5. Beheer en onderhoud
Elk systeem behoeft jaarlijks onderhoud. In overleg
met u reinigen wij de camera’s en voeren wij een
complete controle uit (zie 3), inclusief de soft- en
firmware. Waar nodig verrichten wij aanpassingen
en updates. Tussentijds kunnen wij uw systeem ook
op afstand beheren, zodat defecten of storingen
snel worden verholpen. Uw systeem werkt altijd.

Analoge installatie upgraden
Digitale systemen bieden meer mogelijkheden, betere
beeldkwaliteit en flexibeler beheer dan analoge. Maar wat
als uw analoge camera’s nog prima volstaan? Dan kunt u
beginnen met alleen het netwerk te digitaliseren.
De analoge camera’s vervangt u pas als deze het begeven.
Zo spreidt u de kosten en maakt u uiteindelijk toch de
gewenste kwaliteitsslag.

Camerabeveiliging

Elke ruimte, elk gebouw en elk terrein bewaakt
u optimaal met een camerasysteem van Schouten
Techniek. U bent verzekerd van maximale veiligheid
tegen de beste prijs, dankzij de ideale balans tussen
camerakeuzes en computertechniek. Maatwerk dus.
Onze persoonlijke service is daarbij uw én onze
waarborg voor topkwaliteit.

