
Belangrijke informatie voor ondernemers & bestuursleden 
die onderdeel zijn van een BIZ, KVO-B of W-gecertificeerd zijn
Camera observatiesystemen zijn een essentieel onderdeel voor de veiligheid en leefbaarheid op een 
bedrijventerrein. Traditionele systemen zijn doorgaans niet toegankelijk voor de deelnemers of stakeholders 
zoals politie, terwijl het van essentieel belang kan zijn om video razendsnel en veilig te kunnen delen voor een 
snelle opvolging of om vervolgschade tot een minimum te beperken. Daarnaast worden de camerabeelden 
lokaal ergens op het bedrijventerrein opgeslagen, waardoor de verantwoordelijkheden en  beheer onduidelijk 
zijn en de hardware telkens een nieuwe investering vergt.

Waarom Bedrijventerreinen 
Maximaal Rendement Behalen met 
Cloud Video Observatie

• Onbeperkte schaalbaarheid, zodat de 
beveiligingsoplossing uitgebreid kan worden om aan uw 
behoeften te voldoen.

• Aanwezige camera’s kunnen ook ingezet worden bij 
alarmverificatie of gebouwbewaking. 

• Zet camera’s in als procesondersteuning, bijvoorbeeld 
tijdens logistieke processen of het openen van een pand.

• Flexibele en veilige video-opslag voor het vastleggen en 
archiveren van opmerkelijke gebeurtenissen in de Cloud.

• Deel eenvoudig en veilig videobeelden met relevante 
partijen conform AVG/GDPR-regelgeving.
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Wat kan Alert One U Bieden?
Bestaande camera’s worden omgezet naar Alert One. Deelnemers kunnen 
gebruik maken van een specifiek aanbod om eigen camera’s aan het 
bedrijfspand ook ter beschikking te stellen aan het algemeen belang. Er is geen 
lokale opslag meer nodig bij een deelnemer. Het enige wat nodig is, is toegang 
tot het internet. Met het Alert One-platform zijn uw camerabeelden niet 
toegankelijk voor derden, maar is het wel mogelijk om relevante video veilig 
te delen. Kortom, Alert One kan  u op innovatieve wijze bijstaan in complexe 
beveiligingsvraagstukken waarbij efficiëntie en kostenbesparingen key zijn.

Neem voor meer informatie contact met ons op, wij laten u graag zien aan de 
hand van live cases hoe wij collectieve beveiliging aanpakken.
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