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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

Wij adviseren de juiste camera op de juiste plek

Een hotel heeft een grote doorloop van gasten. Om 

verschillende diensten beter te beheren en de veiligheid 

van de hotelgasten en personeel te waarborgen, is 

het noodzakelijk om een camerabewakingssysteem te 

installeren.

Camera’s moeten in staat zijn om alle omgevingen en 

ruimten van een hotel beelden te geven die u wilt zien. U 

kunt hierbij denken aan camera’s die duidelijke beelden 

geven wanneer het gaat om sterk tegenlicht, in het 

donker, een breed gezichtsveld, bewegingsdetectie of 

kentekenherkenning. All Right Security stemt de keuze van 

de camera’s af op uw unieke situatie en adviseert waar de 

camera’s moeten worden geplaatst. Iedere camera heeft 

namelijk zijn eigen unieke kenmerken. Zo bent u verzekerd 

van een goed overzicht van uw hotel en hotelgasten.

Hoe is een goed camerasysteem opgebouwd?

Software platform

De software voorziet de gebruiker van live view, alarm 

notificaties en statistieken op afstand.

 HikCentral/iVMS-4200

Weergave

Er zijn diverse monitoren verkijgbaar voor een goede en 

overzichtelijke weergave van de camerabeelden.

 Monitor

Backend

De backend is een NVR die zorgt voor beeldopslag, live view 

en verwerkt slimme functionaliteiten van camera’s zoals 

gezichtsherkenning, kentekenherkenning, regiotoegang, 

lijnoverschrijding, etc.

 NVR

Vraag snel een
offerte op maat

info@allrightsecurity.nl
Vergeet niet om uw

telefoonnummer te vermelden.

1 Entree en openbare 
ruimten

DS-2PT3326IZ-DE3

Mini PanoVu

3 Trappenhuizen

DS-2CD2H45FWD-IZS

IR Varifocal turret

4 Corridors

DS-2CD2745G1-IZS

IR Varifocal dome

9 Op-/afrit terrein

DS-2CD7A26G0/P-IZS

ANPR camera

5-6-7 Buitenterrein 
en omgeving

DS-2CD2646G1-IZ(S)

AcuSense IR bullet

2 Receptie

DS-2CD2745G1-IZS

IR Varifocal dome

DS-7616NI-I2

NVR

8 Parkeerplaats

DS-2CD6924F-IS

Panoramische dome
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