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Trigion lanceert Video-Surveillance-as-a-Service platform Trigiview 
 
In samenwerking met Morphean en Axis Communications lanceert Trigion een nieuw Video-
Surveillance-as-a-Serviceplatform, onder het label TrigiView. Daarmee biedt het 
beveiligingsbedrijf een effectief audio-, video- en toegangscontrolesysteem in de cloud aan.  
Daarmee is Trigiview 24/7 bereikbaar via telefoon, tablet en desktop. Daarnaast biedt het 
geautomatiseerd ook relevante (marketing)data.  
 
Met Trigiview bieden we de gebruiker indoor video verificatie, virtuele conciërgediensten en een 
outdoor perimeter detection-systeem aan. ‘Dit alles zonder aanschaf van dure Video Management 
Software (VMS), ICT en/of netwerkkennis’, vertelt Ron Knaap, businessunitdirecteur 
AlarmServiceCentrale Trigion. 
 
‘We bieden uiteraard wel beveiligde data en videostreams en de beschikking over twee recording 
profiles namelijk in de cloud en lokaal. Daarmee ben je altijd verzekerd van de beschikbaarheid van 
beelden. Belangrijk omdat video-observatie en cameratoezicht altijd een onderdeel zijn van integrale 
veiligheidsoplossingen waarmee veiligheid gecreëerd wordt’.  
 
Ruim 15 jaar ervaring met videoprotectiesystemen 
Trigion heeft bewust gekozen om het Video-Surveillance-as-a-Service platform samen uit te rollen met 
Morphean. Het Zwitserse Morphean heeft ruim 15 jaar ervaring in de ontwikkeling van digitale 
videoprotectiesystemen die over de hele wereld worden ingezet. ‘Een bedrijf waarmee wij graag 
samenwerken’, vervolgt Ron Knaap ‘En een organisatie die toegevoegde waarde biedt door binnen 
het platform geautomatiseerd ook relevante (marketing)data ter beschikking stelt aan gebruikers’.  
 
Een stap voor op concurrentie 
‘We zijn verheugd het product met marktleiders Trigion en Axis Communications te kunnen uitrollen in 
Nederland. De keuze van marktleiders Axis Communications en Trigion toont aan dat ons VSaaS-
platform een antwoord op een belangrijke klantvraag is. Daarmee zijn we samen een stap voor op de 
concurrentie’, aldus Eric Gagnaux, business development manager van Morphean.  
  
Meer informatie over TrigiView is beschikbaar via www.trigion.nl/trigiview  
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Trigion is het meest toonaangevende en meest complete beveiligingsbedrijf van Nederland. De organisatie staat voor decennia 
aan ervaring, opgedaan bij gerenommeerde en veeleisende opdrachtgevers. Het maakt Trigion tot dé toonaangevende partner 
die veiligheid creëert. Door altijd de juiste middelen aan te wenden en steeds de juiste mensen op de juiste plek in te zetten. De 
ruim 7.000 medewerkers leveren alle bekende diensten op het gebied van beveiliging, veiligheid en services. De uiterst 
moderne AlarmServiceCentrale is communicatiecentrum én lifeline voor duizenden opdrachtgevers en alle eigen medewerkers. 
De specialisten van Trigion Brand en Beveiligingstechniek leveren, installeren en onderhouden technische oplossingen voor 
beveiliging en veiligheid. 

 
Morphean is settled as one of the European leaders in video monitoring and surveillance online platform by delivering a 
revolutionary VsaaS (Video surveillance as a Service) solution that sets the new standard for video protection. Our exclusive 
know-how has been achieved with 15 years of experience as pioneer in digital video protection systems. Our unique expertise is 
based on proficiency of cutting-edge technologies like the IoT (Internet of Things), Big Data, the Analytics and the Cloud. Our 
strong positioning in the market is the result of the confidence major companies in the security market already gave us. Based 
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on the latest technology available, our product VIDEOPROTECTOR is improving security by delivering smart and proactive 
surveillance. By offering Video as a Service, it optimises our customers’ management and operations processes and supports 
their resources. Beyond security, it provides them with state-of-the-art marketing tools to monitor trends and improve their 
business, allowing them to capitalise on their security investment. 

 


