
De juiste mensen op de juiste plek

Collectieve beveiliging

Toonaangevend 
in veiligheid



Bij de introductie begin jaren negentig was de collectieve bevei-

liging van bedrijventerreinen een uitkomst. Door samen een

contract af te sluiten voor mobiele surveillance en alarmopvol-

ging, maakten ondernemers hun bedrijventerrein in één keer

stukken veiliger. Maar de misdaad staat niet stil. Met behulp van

moderne communicatiemiddelen kunnen handlangers makkelijk

door geven waar de mobiele surveillant zich bevindt. 

De criminelen kunnen vervolgens elders toeslaan. Trigion heeft

daarom een totaalconcept ontwikkeld om bedrijventerreinen

optimaal te beveiligen. Uitgangspunt is dat de omstandigheden

op het terrein gedurende de tijd zullen wijzigen en dus de beveili-

ging zijn inzet ook dient aan te passen aan die omstandigheden.

Resultaat is een totaalconcept dat zo effectief is, dat bedrijven

en bedrijventerreinen die met Trigion in zee gaan een forse 

korting kunnen krijgen op hun verzekeringspremie.

Intelligente camera’s

Trigion tilt de beveiliging van bedrijventerreinen naar een veel

hoger plan met de inzet van intelligente camera’s. De camera’s

detecteren automatisch als er iets aan de hand is en genereren

pas dan een alarm. De centralist hoeft dus niet eindeloos naar

een grote hoeveelheid monitoren te kijken, maar krijgt pas een

beeld op zijn scherm als er iets wordt waargenomen dat afwijkt.

Behalve het livebeeld krijgt hij ook een continue herhaling 

te zien van de gebeurtenis die tot het alarm heeft geleid, 

een statisch plaatje zoals het beeld eruit zou moeten zien, 

én beelden van de camera’s in de omgeving van de gebeurtenis.

Hij ziet dus in één keer wat er aan de hand is en hoe de 

gebeurtenis zich ontwikkelt en kan dus razendsnel de juiste

actie in gang zetten.

Gerichte surveillances 

Dankzij de ‘assistentie’ van de intelligente camera’s op het

bedrijventerrein is de mobiel surveillant veel efficiënter in te 

zetten. Hij hoeft zich niet langer te beperken tot het maken 

van willekeurige surveillancerondes en het reageren op alarmen,

maar kan gerichte controles uitvoeren en anticiperen op 

gebeurtenissen. Detecteert een camera iets afwijkends, 

dan kan de surveillant er meteen naar toe om te kijken of er

echt iets aan de hand is. Rijdt er een auto in het midden van 

de nacht over het terrein, dan kan hij de auto volgen en bij de

politie informeren of het een verdacht of gestolen voertuig is. 

En mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, dan kan de 

centralist de mobiel surveillant én de hulpdiensten met behulp

van camerabeelden snel naar de juiste plek dirigeren. Dat kan

de surveillant overigens ook zelf: met behulp van zijn PDA kan

hij alle camerabeelden ontvangen, de camera’s bedienen en

zelfs complete videosurveillances uitvoeren.

Combineren van systemen

Door ook alle alarmsystemen van bedrijven op de meldkamer

van Trigion aan te sluiten, ontstaat er een zeer effectief 

totaalconcept. De computers van de AlarmServiceCentrale 

van Trigion hebben de rekenkracht om alle data en signalen 

real-time te verwerken en, nog belangrijker: te combineren. 

De computer kan zo zelf deduceren dat een opeenvolging 

van gebeurtenissen, die ieder voor zich wellicht niet verdacht

zijn, toch zouden kunnen duiden op voorbereidende 

handelingen voor criminele activiteiten. De centralist krijgt 

dan bijvoorbeeld bericht dat een auto al drie keer eerder 

op die plek is gesignaleerd, dat dan ook steeds een hekwerk -

detector een melding geeft, en dat nu ook nog de telefoonlijnen

van het bedrijf opeens dood blijken te zijn. 

Met het intelligente totaalconcept van Trigion kunt u criminaliteit op uw bedrijventerrein echt voorkomen. Mobiele surveillance

en alarmopvolging zijn in deze tijd niet meer voldoende om de criminaliteit op een bedrijventerrein te beheersen. 

Trigion heeft daarom een totaalconcept ontwikkeld waarmee collectieve beveiliging niet alleen beter wordt, maar ook 

efficiënter. Dankzij de inzet van intelligente camera’s, mobiel surveillance en koppeling van het alarmsysteem van de klant

zijn we in staat verdachte personen al in een vroeg stadium te signaleren. Zo kunnen we voorkomen dat criminelen schade

veroorzaken en de continuïteit van bedrijven in gevaar brengen.

Beveiliging van bedrijventerreinen een continu  



Voldoende redenen om de beelden van alle camera’s in 

de omgeving te scannen, de surveillant erop af te sturen 

en de politie te waarschuwen.

Criminaliteit voorkomen

De kracht van het totaalconcept van Trigion is de vroegtijdige

signalering. Detectie vindt niet pas plaats als er in het pand

wordt ingebroken, of even eerder als het bedrijventerrein wordt

betreden, maar al bij de grens van het bedrijventerrein of 

zelfs de stad. Met camera’s die auto’s, kentekens en gezichten 

kunnen herkennen en gericht surveilleren kan Trigion criminaliteit

niet alleen beheersen, maar veelal voorkomen. Het is een totaal-

concept dat zich al bewijst op diverse bedrijventerreinen in 

heel Nederland en dat tot een significante daling leidt van 

criminaliteit en vandalisme, het totaal aan schade en derving 

tot een minimum terugbrengt en zo de continuïteit van bedrijven

garandeert.

     wijzigend proces!
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