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In de beveiligingsbranche neemt de vraag naar 
een slagvaardige, maar tegelijkertijd flexibele 
aanpak van veiligheid toe. Bijvoorbeeld door 
middel van camera units. In deze whitepaper leest 
u meer over deze mobiele beveiligingsoplossing.

https://www.securitas.nl


Tijdelijk en flexibel zijn kernbegrippen 
geworden in het bedrijfsleven. En ook in 
de beveiligingsbranche neemt de vraag 
naar een slagvaardige, maar tegelijkertijd 
flexibele aanpak van veiligheid toe. 
Bijvoorbeeld door middel van camera 
units. In deze whitepaper leest u meer over 
deze mobiele beveiligingsoplossing.

Camera units behoren tot de meest 
populaire beveiligingsoplossingen. Dat is 
niet zo vreemd. De kwaliteit doet bij de juiste 
samenstelling niet onder voor vaste camera-
oplossingen en ze kunnen in oneindig veel 
situaties worden ingezet. In bijvoorbeeld 
de bouw, ten behoeve van de beveiliging 
van lege panden, tijdens festivals en 
evenementen, op bedrijventerreinen, stations 
en in stadscentra. Het grootste voordeel van 
mobiele cameramasten? Ze zijn gemakkelijk 
te verplaatsen, snel inzetbaar en goed in te 
stellen.

Wat is een mobiele camera unit? 
Een mobiele camera unit is een mobiele en 
verplaatsbare camera oplossing die onder 
meer bestaat uit een kast met uitdraaibare 
mast. In de kast bevindt zich techniek zoals 
een router, een switch en elektra. In de top van 
de mast zijn camera’s bevestigd die - indien 
voorzien van slimme software - beelden (real 
time) analyseren. Daarnaast is het mogelijk 
de units uit te rusten met verlichting en een 
spreek-/luisterverbinding. Onbevoegden zijn 
daardoor ook ’s avonds en ‘s nachts goed 
zichtbaar en kunnen op afstand vanuit de 
alarmcentrale worden toegesproken.

Veel vraag naar slagvaardige én flexibele aanpak

Mobiele camera-oplossing populair

Voordelen camera units:

• Flexibel inzetbaar in veel situaties 
• Snel te plaatsen en direct te  
 gebruiken  
• Maatwerk mogelijk 
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Hoe werkt een camera unit? 
Door middel van de ingebouwde techniek, 
camera’s en slimme software kan met een mobiele 
cameramast, net als met vaste cameraopstellingen, 
24/7 toezicht worden gehouden op een locatie of 
terrein. Op basis van vooraf ingestelde parameters 
registreren de camera’s afwijkende situaties en 
melden deze onmiddellijk bij de alarmcentrale. 
Deze vroegtijdige signalering maakt een snelle 
opvolging en de inzet van hulpdiensten mogelijk 
waardoor veel schade wordt voorkomen.

Waar let u op bij de keuze voor een camera unit? 
‘Voor een goede werking van mobiele units gelden 
in grote lijnen dezelfde voorwaarden als voor de 
werking van vaste camera-oplossingen’, zegt Eric 
Bartels, Product Manager bij Securitas. ‘Een goede 
projectering is belangrijk. Niet elke camera is op 
elke plek geschikt. Zo hebben (slecht) licht en 
bewegende objecten waaronder bomen, vlaggen 
en struiken net zoveel invloed op de beeldkwaliteit 
van mobiele als van vaste cameraopstellingen. 
Daarnaast zijn de kwaliteit van de camera(lens) en 
de verlichting van invloed op de beeldkwaliteit.’

4 tips bij aanschaf of huur van een mobiele camera unit:  
 

Kies de juiste camera - Welke camera’s u kiest, een vaste kleurencamera, een thermische, een 
beweegbare of een combinatie van camera’s, hangt af van het veiligheidsdoel. Vindt u identificatie 
belangrijk of is surveillance op afstand nodig? Dan is een beweegbare camera aan te raden. 
Wilt u een stabiele detectie waarbij u niet afhankelijk bent van zware weersomstandigheden of 
onvoldoende licht? Dan is een thermische camera een goede keuze. Voor detectie onder normale 
omstandigheden kan een vaste kleurencamera voldoende zijn.

Kies voor slimme software - Zorg ervoor dat de camera’s zijn voorzien van slimme software. 
Video Content Analyse (VCA) maakt uw camera unit slimmer, accurater en beter beheersbaar. 
Videoanalyse kan zowel live als achteraf worden toegepast. Als u de techniek live inzet, komt het 
systeem onmiddellijk in actie zodra een afwijking wordt gedetecteerd. 

Laat de camera unit continu controleren op technische werking -  Als u kiest voor aansluiting 
op een alarmcentrale wordt bij een storing, een wegvallende verbinding of stroomuitval onmiddellijk 
alarm geslagen.

Heeft de unit uitbreidingmogelijkheden? - Let erop of de camera unit is uit te breiden met 
bijvoorbeeld licht en audio.
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https://nieuws.securitas.nl/zo-kiest-juiste-camerabeveiliging/
https://content.securitas.nl/securitas/lp_whitepaper-wat-is-video-content-analyse?utm_referrer=https%3A%2F%2Fnieuws.securitas.nl%2Fvideo-content-analyse-slim-en-innovatief%2F
https://nieuws.securitas.nl/5-redenen-voor-aansluiten-op-alarmcentrale/
https://nieuws.securitas.nl/5-redenen-voor-aansluiten-op-alarmcentrale/


Standaardoplossing  
Hoewel mobiele camera units naar 
eigen inzicht en op maat kunnen worden 
samengesteld, werken veel aanbieders met 
standaard samenstellingen. De variatie is groot 
en de prijzen lopen sterk uiteen. ‘Securitas 
kiest naast maatwerk voor één premium 
standaardoplossing’, zegt Bartels. ‘De reden 
daarvoor is dat goedkope samenstellingen in 
de praktijk duurder blijken, ze generen meer 
valse alarmen. Onze standaard units zijn 
daarom uitgerust met een thermische en een 
ptz (pan tilt zoom) camera en luidspreker.’

‘Thermische camera’s, oftewel 
warmtebeeldcamera’s detecteren 
warmtestraling en zijn minder gevoelig voor 
weersomstandigheden. Deze camera’s geven 
bij regen, sneeuw en mist hetzelfde beeld. De 
ptz dome camera heeft als voordeel dat hij 
wat verder kan in- en uitzoomen en scherp 
contrast en details weergeeft. Dat maakt een 
betere analyse mogelijk. Daarnaast werken we 
met een goede kwaliteit Matrix Ledverlichting 
en een Virtual Private Network (VPN), een 
versleutelde, beveiligde verbinding die we zelf 
managen en monitoren’, aldus Bartels. 
 
Alarmcentrale 
Een van de voordelen van mobiele 
cameramasten is dat ze – net als vaste 
camera’s – kunnen worden aangesloten 
op een alarmcentrale zoals het Securitas 
Operations Center (SOC). Alarmcentrales 

zijn 24/7 actief. Camerabeelden worden in 
geval van een alarm rechtstreeks doorgezet 
naar de politie via Live View en doordat 
deze gelden als geverifieerd alarm komen 
hulpdiensten snel in actie. Heeft een 
alarmmelding nadere inspectie nodig dan 
kunnen centralisten eventueel schakelen met 
een mobiele surveillant ter plekke. Daarnaast 
speelt beeldmateriaal een belangrijke rol in de 
opsporing achteraf.

Het Nieuwe Beveiligen 
Mobiele camera-oplossingen zijn 
volop in ontwikkeling en maken steeds 
vaker deel uit van proactieve, integrale 
beveiligingsoplossingen. Zo werken 
ze naadloos samen met het SOC, de 
alarmcentrale van Securitas. In de 
alarmcentrale wordt alle data opgeslagen: van 
de data van de monitoring, de Video Content 
Analyse (VCA) tot de data die een surveillant 
op locatie genereert. Deze data, eventueel 
verrijkt met externe data, wordt in het SOC 
verzameld en geanalyseerd. Deze werkwijze 
past 100 procent binnen de beveiligingsvisie 
Het Nieuwe Beveiligen: proactief beveiligen 
met als uiteindelijke doel voorspellend 
handelen door middel van predictive data.

Video proactief beveiligen 
met camera units 
Zelfs afgelegen en verlaten 
(bouw)terreinen kunnen met 
mobiele camera units en 
slimme software 24/7 worden 
gemonitord. Bekijk een 
impressie vanuit het Securitas 
Operations Center (SOC).

‘Securitas kiest naast 
maatwerk voor één premium 
standaardoplossing’

https://www.securitas.nl/Oplossingen/monitoring-diensten/live-view/
https://nieuws.securitas.nl/wp-content/uploads/2017/07/Verificatie-alarm-5-stappen_Securitas.pdf
https://nieuws.securitas.nl/mobiele-surveillant-als-human-sensor/
https://www.youtube.com/watch?v=C_sf0wHa6B4&feature=youtu.be


Bedankt voor het lezen van deze whitepaper. Heeft u nog vragen over het onderwerp? 
Neem dan gerust contact met ons op via info@securitas.nl of 088 322 11 00.

Een nieuwe kijk op beveiliging
De missie van Securitas is om deze continu veranderende wereld te transformeren naar een veiligere 

plek om in te leven en werken. Securitas staat voor een proactieve, integrale en gastvrije aanpak met een 

digitaal hart. Deze nieuwe kijk op beveiligen resulteert in preventieve oplossingen met maximale synergie 

tussen mens, kennis en technologie. Securitas is dé innovatieve partner voor beveiligingsoplossingen. 

Nu en in de toekomst.

© Securitas 
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Whitepaper Beveiliging op afstand 
Whitepaper Wat kan het SOC voor u betekenen?

Meer lezen?

Bent u benieuwd wat beveiligen op afstand 
inhoudt? Of wilt u weten wat de dienstverlening van 
het Securitas Operations Center (SOC) voor u kan 
betekenen? Lees dan onze whitepapers.

Veilig bij evenementen 
Camera units zijn geliefd bij de beveiliging van evenementen en vervullen daar vaak 
een dubbelrol. Tijdens het evenement worden ze ingezet voor de veiligheid van de 
bezoekers, daarbuiten voor de beveiliging van het terrein. Via de masten wordt gescand op 
onregelmatigheden zoals alcoholmisbruik en opstootjes. Als de camera’s goed zijn ingesteld, 
heeft de alarmcentrale perfect zicht op wat er gebeurt. Doordat de masten via Live View 
rechtstreeks kunnen worden aangesloten op de meldkamer van de politie worden hulpdiensten 
onmiddellijk ingeschakeld als dat nodig is. De camerabeelden gelden als geverifieerd alarm 
waardoor de politie snel ter plekke kan zijn.

Strengere eisen 
Maatschappelijke ontwikkelingen dragen ertoe bij dat de vraag naar tijdelijke oplossingen groter 
wordt. Door de verhoogde dreiging op het gebied van terrorisme bijvoorbeeld, is men sneller 
geneigd om beveiligingsoplossingen toe te passen dan voorheen. Daarnaast spelen krappe 
budgetten en strengere verzekeringseisen een rol. Door nieuwe manieren van aanbesteden, is 
ook in de bouw de vraag naar tijdelijke oplossingen toegenomen. Een van de redenen daarvoor is 
dat opdrachtgevers vaker een boeteclausule in de opdracht opnemen om te voorkomen dat een 
project te laat wordt opgeleverd. 
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