
Betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en compleet: V-CAM maakt beveiliging van uw 

bouwterrein wel érg simpel. Het slimme camerasysteem van VIOSS bewaakt en 

registreert elke verdachte situatie, zodat uw bezit 24 uur per dag, zeven dagen per 

week optimaal is beschermd. Een veilig gevoel!

Het beveiligen van uw bouwterrein is helaas geen overbodige luxe meer. Denkt u bijvoorbeeld 

aan de toenemende koper- en brandstofdiefstal, of aan inbraken en vernielingen. Naast 

de verhuur van observatiecamera’s bij slagbomen en hoogteportalen, heeft VIOSS haar 

assortiment daarom uitgebreid met V-CAM. 

Pakkans aanzienlijk vergroot

V-CAM is een kant-en-klaar beveiligingssysteem, waarbij camera’s dag en nacht over uw 

terrein waken. Elke verdachte situatie wordt direct gedetecteerd en gemeld aan onze eigen 

alarmcentrale (PAC). Deze alarmcentrale is door Justitie erkend en is gecertificeerd conform 

alarmopvolging klasse 4. Bij binnenkomst van een melding schakelt de centrale direct met 

een door u gekozen opvolgdienst. Omdat de alarmmeldingen van V-CAM altijd geverifieerd 

zijn, is het opschakelen van de politie geen probleem. De politie dient dan binnen 15 minuten 

ter plaatse te zijn. Dankzij dit snelle handelen wordt de pakkans aanzienlijk vergroot. 

Video Content Analyse

Elke camera is uitgerust met unieke analysesoftware. Met behulp van deze analysetool bent 

u verzekerd van een betrouwbare detectie van indringers. Zowel de camera als de recorder 

maakt gebruik van de nieuwste technologische oplossingen op het gebied van Video Content 

Analyse (VCA). Zo wordt er onder meer gefilterd op dieren, personen, groepen en voertuigen, 

waardoor het aantal onnodige (foutieve) meldingen significant afneemt.
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V-CAM van VIOSS:
Uw bezit beschermd!
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De voordelen van V-CAM

- Uw bezit optimaal beschermd

- Razendsnel operationeel

- Zeer geavanceerde analysesoftware 

- Laag energieverbruik 

- Alarmopvolging klasse 4 (erkend door Justitie)

- Automatische back-up (2 weken)

- Scherp geprijsd

Snel operationeel

De beveiligingscamera is na plaatsing snel operationeel en wordt via een draadloos 

netwerk of via ADSL direct verbonden met onze meldkamer. V-CAM bestaat uit een 

mast, een of twee camera’s en een logica-unit. Is uw bouwterrein onvoldoende verlicht? 

Geen probleem. V-CAM kan moeiteloos uitgebreid worden met extra LED-verlichting, 

zodat u gegarandeerd bent van heldere beeldopnames.

Preventie en juridische bewijslast

V-CAM gaat verder dan detectie alleen. Permanent cameratoezicht heeft een uiterst 

preventieve werking tegen diefstal en vandalisme. 

Ten behoeve van juridische bewijslast zijn alle camera’s voorzien van een NVR. 

V-CAM is een uitstekende aanvulling op uw bestaande toegangscontroles en 

beveiligingsmaatregelen rondom uw bouwterrein. Heeft u nog geen overeenkomst met 

een lokaal beveiligingsbedrijf? Wij regelen het graag voor u! 

Benieuwd naar V-CAM? 

Neem contact met ons op via 073 – 599 22 71 of stuur een mail naar info@vioss.nl. In 

een persoonlijk gesprek bespreken wij graag de mogelijkheden. Binnen 24 uur ontvangt 

u een maatwerkofferte.

Beveiligde zones

Kalibreren

Opnames terugkijken


