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Goedemiddag,
Allereerst wil ik u bedanken voor uw offerte aanvraag.
Deze offerte is op maat gemaakt, waarbij ik uitgegaan ben van hetgeen wij met elkaar hebben besproken.
Ik heb bij de keuze voor de verschillende camera’s rekening gehouden met eventuele lichtinval van de zon, kijkhoeken,
nachtzicht (30 tot 80 meter) en andere functionaliteiten zoals verkeer met groot licht e.d.
Ik ben uitgegaan van een volledige installatie. Dus inclusief kabels trekken, materiaal en nazorg. Alleen de kabel van
een eventueel modem/router naar de NVR/switch zal zelf verzorgd moeten worden.
Mocht u bepaalde werkzaamheden nog zelf uit willen voeren dan valt dat uiteraard altijd te overleggen.
Graag zou ik deze offerte een dezer dagen vrijblijvend met u willen bespreken en waar nodig toe willen lichten.
Mochten jullie wat meer algemene informatie willen over IP-beveiliging, we hebben sinds kort een website waarop
ook veel informatie te vinden is.
www.uwcamerabeveiliger.nl
Uiteraard mag u mij bij vragen ook altijd bellen of mailen.
In afwachting van uw antwoord, verblijf ik inmiddels met vriendelijke groeten,
Rico Magsino - HSCA gecertificeerd IP-beveiligingsspecialist
06-27231100
0529-452113
rico@voscomtronics.nl

Volg ons op Facebook en Twitter voor leuke wetenswaardigheden, tips & trics

Inhoudsopgave
Wat is IP-beveiliging?................................................................................................................................................................................. 4
Specificaties IP-camera’s............................................................................................................................................................................ 5
Uitgangspunten ......................................................................................................................................................................................... 5
Overzicht werkzaamheden......................................................................................................................................................................... 5
Locaties ...................................................................................................................................................................................................... 6
NVR ............................................................................................................................................................................................................ 6
Nazorg........................................................................................................................................................................................................ 7
Voorrijkosten.............................................................................................................................................................................................. 7
Smartfuncties ............................................................................................................................................................................................. 7
Leveringsvoorwaarden............................................................................................................................................................................... 8

Wat is IP-beveiliging?

De letters IP staan voor Internet Protocol. De term IP-beveiliging zegt dus eigenlijk dat camera’s op internet worden
aangesloten. IP-beveiliging wordt gebruikt om ruimtes te bewaken met (slimme)camera’s en de beelden op te slaan en
later terug te kijken. Omdat de camera’s aangesloten zijn op het internet, zijn de mogelijkheden veel uitgebreider dan
camera’s die via een coax aansluiting zijn aangesloten. Een aantal voordelen zijn:
- De beelden van de camera’s zijn overal, waar beschikking is over internet, te bekijken
- De kwaliteit van de beelden is hoger
- Data van camera’s is gemakkelijker en veiliger op te slaan
- Mogelijkheden met smartfuncties.
Een aantal smartfuncties zijn intrusion detection en line crossing detection. Daarnaast zijn er smartfuncties als face
detection, object removal detection, unattended baggage detection en nog veel meer. Over de eerste twee smartfuncties
is meer informatie opgenomen in deze offerte. Voor meer informatie over de overige smartfuncties vraag ik contact op te
nemen met ons.
Voscomtronics heeft in deze offerte alle behoeftes en opties uitgewerkt en verwerkt in een passende offerte. Wij doen ons
best begrippen en functionaliteiten zo goed mogelijk uit te leggen. Mocht deze offerte toch nadere toelichting behoeven,
dan horen we dat uiteraard graag.
HIKVision experts
Opgeleid door HIKVision experts zijn Jannes Vos, Tom Slot en Rico Magsino, na het behalen van het examen gecertificeerd
HIKVision specialist. De mogelijkheden binnen het HIKVision segment zijn zéér breed.
Naast het standaard assortiment IP-beveiliging voor de particuliere en klein zakelijke markt is er ook een hoger segment
met ongekende mogelijkheden.
Wij kunnen u helpen met:
- IP-beveiliging voor uw huis en/of eigendommen.
- IP-camera’s met gezichtsherkenning.
- IP-camera’s met kentekenregistratie.
- IP-camera’s met warmtegevoeligheid (inzetbaar ter preventie van hooibroei/mestbroei enz.)
- IP-camera’s met alarmfunctie wanneer iemand een ruimte betreedt die hij niet mag betreden.
- IP-camera’s die tellen hoeveel klanten een winkel of horecagelegenheid bezoeken.
- IP-camera’s die registreren welke schappen in een winkel het drukst bezocht worden.
- Enz.
Voordelen van IP-beveiliging:
- Beelden altijd en overal te zien op uw smartphone.
- Perfecte beeldkwaliteit.
- Eenvoudige opslag d.m.v. recorder of in de Cloud.
- Eenvoudig naar wens uit te breiden.
- Goedkoper dan analoge systemen.
- Voor elke portemonnee een passende oplossing.
Wij inventariseren samen met u de mogelijkheden, zoeken naar een passende oplossing, en adviseren u gratis en geheel
vrijblijvend.

Specificaties IP-camera’s
DS-7NVRNI-K2/4P
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Interface16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
NVR Plug & Play
4 poorts NVR + 16 PoE poorten
160Mbps incoming
256Mbps outgoing
Incl. 4TB HDD
Het voordeel van deze recorder is dat de camera’s vanuit de recorder van stroom
worden voorzien via de internetkabel en we geen afzonderlijke voeding nodig
hebben.
HIK-DS-2CDCAMERAG0-I
Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
2.8 mm, horizontal FOV: 114°, vertical FOV: 62°, diagonal FOV: 135°,4 mm,
horizontal FOV: 86°, vertical FOV: 46°, diagonal FOV: 102°,6 mm, horizontal FOV:
54°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 62°,8 mm, horizontal FOV: 43°, vertical FOV:
23°, diagonal FOV: 50°
IR Range: Up to 30 m
Max. Resolution: 2MP, 1920 × 1080
Wide Dynamic Range: 120dB
Image Enhancement: BLC/3D DNR/HLC

Uitgangspunten
Tijdens de installatie wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
- Voscomtronics trekt de kabels van de NVR (recorder) naar de camera’s
- Meneer trekt zelf een kabel van een internetpunt naar de NVR
- Voscomtronics levert evt. mantelbuizen om kabels weg te werken
- In de offerte is een 4-port NVR meegenomen om evt. later uit te kunnen breiden

Overzicht werkzaamheden
Hieronder een specificatie van de werkzaamheden.
- Kabels trekken naar de camera’s
- Stekkers monteren
- 4x Camera ophangen
- 4x Camera stellen
- Recorder aansluiten
- Recorder instellen
- Camera’s instellen op de recorder
- 2x instellen telefoon i.c.m. de recorder
- Uitleg geven over de recorder en de app
- Opstellen mail met inloggegevens en uitgeven handleiding + privacy regels

Locaties

Toelichting:
Op de tekeningen is te zien welke camera op welke locatie komt. Hierin is rekening gehouden met:
• Kijkhoek: zodat zowel de ingang als de uitgang van beide robots in beeld zijn
• Lichtinval: eventueel inval van extra verlichting in de camera’s. HLC en BLC functies compenseren de lichtinval
• Resolutie: resolutie voldoende om zowel ’s nachts als overdag goed beeld te creëren.
Camera’s worden aangesloten op basis van PoE (Power over Ethernet). Hierdoor is het niet nodig om een stroompunt te
realiseren bij de camera’s.
N.a.v. de inventarisatie heb ik verschillende aspecten meegenomen in de keuze voor bovenstaande camera’s (zie hoofdstuk
‘specificaties IP-camera’s’.

NVR
De NVR is de recorder. We hebben de mogelijkheid om deze op twee manieren te plaatsen:
1. In de ruimte zelf. In dat geval zal een internet kabel van de modem/router (meestal vanaf huis) getrokken moeten
worden om de NVR aan te sluiten op internet en de beelden via internet te kunnen benaderen
2. In het huis. In dat geval plaatsen we een extra switch in de ruimte, om van daaruit de camera’s te koppelen. De
camera’s worden met IP-adres in het netwerk gezet en later opgezocht in de NVR. Voordeel is dat de recorder, met
beelden, in huis staan en dus minder toegankelijk is (voor evt. diefstal).
In beide gevallen moet óf de NVR, óf de switch voorzien worden van stroom. Deze bouwen we in een installatiekast.
Daarnaast lijkt in de praktijk dat een basissysteem (zoals weergegeven in deze offerte) later uitgebreid wordt met extra
camera’s. Deze offerte bevat een 4 poort camera, waardoor er maximaal 4 camera’s aangesloten kunnen worden. Wilt u
later wellicht meer dan 4 camera’s? Dan is het goed om dat aan ons door te geven. Dan kunnen wij daar in de NVR rekening
mee houden.

Nazorg

Wij besteden veel nazorg aan de installaties, omdat dat het verschil maakt of de optimale beeldkwaliteit wordt getoond of
niet. Denk hierbij aan:
- Lichtinval van zon / een lamp / auto’s, etc.
- Nachtzicht: de IR-lamp die niet goed staat afgesteld
- Kijkhoek van de camera: eventuele obstakels die toch een invloed vormen op het beeld
Daarom nemen wij ca. 2 weken na de installatie nogmaals contact op om de laatste instellingen goed te verzorgen. Dit kan
ook via afstand (middels Anydesk). Deze werkzaamheden zijn in deze offerte inbegrepen.

Voorrijkosten
Binnen 25 kilometer
25-50 kilometer
50-100 kilometer
>100 kilometer

Geen
€20,€45,€75,-

Smartfuncties
Intrusion detection
Intrusion detection houdt in dat er een virtueel vlak in
het beeld getekend wordt (dit wordt getekend in de
camera). Wanneer er beweging is binnen dit kader,
wordt er een alarm gegeven aan het gekoppelde HIKconnect account (dit account is beheerder van de
camera’s). Hierin kun je instellen dat een voorwerp een
bepaalde tijd wel, een bepaalde tijd niet of helemaal niet
in dit kader mag blijven. Daarnaast is de gevoeligheid en
het gevulde percentage van het afgekaderde vak in te
stellen. Dit alarm kan gegeven worden aan een telefoon,
tablet of computer.

Line crossing detection
Line crossing detection is hetzelfde principe als de
intrusion detection, maar dan met het oversteken van
een lijn. Wanneer een persoon of voertuig deze lijn
oversteekt, wordt er een signaal afgegeven aan het
desbetreffende HIK-connect account. Ook hierbij is de
gevoeligheid en het percentage van de overgestoken
persoon of voertuig in te stellen.

Leveringsvoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voscomtronics wil graag een betrouwbare, behulpzame en snelle leverancier zijn. Daarom stellen we uw positieve
en opbouwende feedback op prijs en bouwen we graag aan een gezonde samenwerking.
Offerte is pas akkoord wanneer deze ondertekend is door de opdrachtgever, mits anders (zwart op wit)
overeengekomen is.
Voscomtronics streeft ernaar om een getekende offerte binnen 30 dagen in uitvoering te brengen.
De offerte is geldig tot de vervaldatum.
De werkzaamheden omvatten de hierboven gespecificeerde werkzaamheden. Eventuele extra werkzaamheden
worden apart gefactureerd.
Voscomtronics is niet aansprakelijk voor installaties die buiten deze offerte om zijn gerealiseerd door welke partij
dan ook.
Voscomtronics zal de afstelling van de camera’s in overleg met de klant uitvoeren. Hierdoor is Voscomtronics nooit
aansprakelijk voor opgeslagen en verkregen beelden van bijvoorbeeld openbaar terrein en openbare wegen.
Eventuele extra werkzaamheden worden belast met €62,50 per uur.
Genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.
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Omschrijving

HIK-NVR-K2/16P

Hikvision Digital Technology DS-NVR-K2/4P Netwerk Video Recorder
(NVR) Zwart, incl 2TB WD Purple HDD

Aantal

Optioneel plus 4 poorten op de NVR
HIK-2CDCAMERAG0I2.8

0529-452113
06-27231100
rico@voscomtronics.nl
www.voscomtronics.nl

1 € 329,75

€

329,75

4 € 189,26

€

757,04

1 €
1 €
1 €

75,00
35,00
41,28

€
€

75,00
35,00

5,5 €
4,5 €

50,00
62,50

€
€

275,00
281,25

extra € 206,61

Hikvision Digital Technology DS-2CDCAMERAG0-I IPbeveiligingscamera Binnen & buiten Dome Plafond/muur 1920 x 1080
Pixels

UTP kabel a 100 meter (nacalculatie)
Klein montagemateriaal
Optioneel Hikvision 4-port Switch PoE
Arbeidskosten:
Zie voor een specificatie van de arbeidskosten
de offerte
Installatiewerk
Specialistisch werk

Totaal excl. BTW
BTW
Totaal incl. BTW

€ 1.753,04
€
368,14
€ 2.121,18

