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SAFE CONNECTIONS IS SPECIFIEK ONTWORPEN EN ONTWIKKELD 
MET HET OOG OP OPTIMALE CAMERA-NETWERK BEVEILIGING
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Waarom All Right Security?
• Erkend installateur

• Werkt landelijk

• Deskundig advies 

•	 Vakkundige	aanleg	van	installaties

• Onderhoud, service en support in eigen beheer

BEVEILIGING CAMERA’S INSTALLATIE MELDKAMER ONDERSTEUNING

Wat is een VPN?

VPN is één van die technologie termen 

die de laatste jaren veel naamsbekendheid 

heeft gekregen. Omdat het internet steeds 

meer omvat en praktisch alle apparaten 

online en ‘connected’ zijn, komt er steeds 

meer aandacht voor de veiligheid van de 

netwerkverbindingen.

VPN staat voor ‘Virtual Private Network’. Simpel 

gezegd wordt er een tunnel gemaakt van plek 

A naar plek B. Komt een gebruiker niet via deze 

“tunnel”, krijgt hij geen kans om het netwerk te 

betreden. Safe Connections is ontworpen en 

ontwikkeld met het oog op optimale beveiliging 

van uw camera-netwerk.

Gericht op beveiliging

Safe Connections is gericht op de veiligheid van uw camera’s en beelden. 

Uw camera is verbonden met het internet. In verreweg de meeste 

gevallen is het apparaat gekoppeld aan één van de poorten in uw 

modem, simpel gezegd één van de toegangsdeuren van uw netwerk.

Vaak is deze techniek noodzakelijk om van buitenaf te kunnen benaderen. 

Door deze verbinding met het internet is uw camera-netwerk een 

mogelijk doelwit voor hackers. All-Right Security biedt binnen het kader 

van een onderhoudscontract al extra stappen inzake de toegangscodes. 

Omdat de digitale misdaad niet stil staat, is deze Safe Connections 

ontwikkelt om uw camerasysteem en beelden veilig te houden. Door een 

Safe Connections VPN verbinding te gebruiken wordt zowel uw in- als 

uitgaande verkeer veilig versleuteld en zijn uw camera’s niet zichtbaar 

voor anderen. Ook binnen uw eigen netwerk kan alleen wanneer de VPN 

actief is, de beveiligde camera’s gevonden worden.

BEVEILIG UW CAMERASYSTEEM TEGEN MOGELIJK
SCHADELIJKE INVLOEDEN VAN BUITENAF

1e JAAR € 220,00*

PER JAAR EXCL. BTW
INCLUSIEF TOESTEL EN INSTALLATIE
*) DAARNA € 150,00 PER JAAR EXCL. BTW


