
BEVEILIGING 2020 
5 OPVALLENDE TRENDS



Security 2020! In dit eBook worden de 5 huidige trends concreet 
uitgelegd. Kunnen we ons veilig voelen? En als dat dan het geval is, 
hoe behouden we de controle? De wereld van Artificial Intelligence en 
integraties opent zijn deuren, maar we blijven mensen met gevoelens. 
Hoe vinden we de juiste balans? Check it out!
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Beveiliging 2020, 5 opvallende trends 

1. Beheren vanop afstand
2. Multifunctionaliteit
3. Aanleren van patronen
4. Uitbreiden van bestaand systeem
5. Overkoepelende beveiliging
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1. Beheren vanop afstand 
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 Mensen zijn vandaag de dag massaal verslaafd aan hun smartphone. Uit statistieken blijkt dat we gemiddeld 
maar liefst zo’n 50x per dag op onze smartphone kijken. Vooral social media (Facebook, Instagram, Twitter, … ) en 
steeds meer integraties op onze smartphones hebben hiervoor gezorgd.

We willen de controle over ons doen en laten, waar we ook zijn. Daarom proberen we  zoveel mogelijk te 
integreren met onze smartphone.

Tegenwoordig bestaan er gebruiksvriendelijke beveiligings-applicaties en systemen voor zowel Android als iOS.
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Enkele typische voorbeelden uit de dagelijkse realiteit...
• Alarm
• Camera
• Toegang
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Alarm
We zijn ‘s morgens in alle drukte snel vertrokken, maar het alarm staat jammer genoeg niet op.. Geen probleem! 
Via een applicatie gekoppeld aan ons alarmsysteem kunnen we vanop afstand in -of uitschakelen. 

De kuisvrouw komt ‘s middags poetsen, maar er is niemand thuis. Je kan simpelweg vanop afstand het 
alarm uitschakelen van zodra zij aan je deur staat. Of je geeft de kuisvrouw een andere gebruikerscode. Elk 
alarmsysteem kan op maat geprogrammeerd worden. 

Ook het gebruik van pushberichten is mogelijk. 
Zo weet je perfect wie, wanneer, welke actie heeft gedaan. Aan de hand van een tijdlijn kan de historiek mooi 
opgevolgd worden. Zo kan je bijvoorbeeld ook meldingen ontvangen bij een spanningsuitval. 

De applicaties zijn gebruiksvriendelijk ontworpen en overzichtelijk voor jong en oud. 

Ook branddetectie kan eventueel gekoppeld worden, zodat je meteen op de hoogte gebracht wordt als er zich 
rook ontwikkeld, of brand uitbreekt.
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Camera
Graag toegang tot uw bewakingssysteem vanop afstand? Met de juiste applicatie kan je beelden gaan 
bekijken, afspelen en eventueel exporteren. Hierbij kunnen ook de nodige pushberichten ingesteld worden. 
De communicatie tussen de applicatie en de server is vergrendeld, waardoor de veiligheid van het systeem 
gegarandeerd kan worden. 

Nieuwe gebruikers (smartphones en/of tablets) kunnen eenvoudig toegevoegd worden.
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Toegang
Met de nieuwste handige applicaties kan u de deur openen via uw smartphone, waar ter wereld u ook bent. De 
tuinman toegang verlenen tot uw domein, maar enkel binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld tussen 8u ‘s 
morgens en 16u in de namiddag).

Je krijgt de juiste feedback waarmee u ziet of de deur geopend is, of de toegang geweigerd werd.
 
Eventueel gebruikers toevoegen of verwijderen op een eenvoudige manier, de looppatronen van gebruikers 
nakijken in rapporten, … Het is allemaal mogelijk met de nieuwe technologische trends.
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“Onze leveranciers krijgen iedere dag een nieuwe toegangscode toegestuurd waarmee ze 
de deur van het leversas kunnen openen ‘s morgens vroeg. Als we overdag niet aanwezig 

zijn, kunnen we de deur openen vanop afstand. Eénvoudig en super handig!”

- Restauranthouder
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Meldkamer
Naast de koppeling aan de smartphone kan een installatie gekoppeld worden aan een meldkamer.

In geval van alarm zal het alarmsysteem digitaal communiceren met de meldkamer en de nodige informatie 
doorgeven aan een operator. De operator zal dan de vooraf bepaalde instructies opvolgen. De instructies 
kunnen zelf bepaald worden naargelang het soort melding en/of het tijdstip van het alarm. 

Wanneer u over camera’s beschikt, is videoverificatie via een meldkamer ook een optie. Operatoren zullen dan 
de camerabeelden bekijken en eventuele instructies opvolgen. 



2. Multifunctionaliteit
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Sensoren worden anno 2020 niet meer gezien als afzonderlijke componenten met één taak. Hoe meer de sensor 
aangeleerd kan worden, hoe slimmer en functioneler. 

Beweging detecteren, geluid opnemen, video opnemen, temperatuur meten, …
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Thermische camera’s
Deze toestellen kunnen in tegenstelling tot traditionele camera’s onder moeilijke omstandigheden effectief zijn. 
Ze zijn bijvoorbeeld niet onderhevig aan donker en hevige regenval of sneeuw. Ook bij hevige wind gaat deze 
camera zijn werk perfect blijven uitvoeren en zullen valse alarmen uitgesloten worden. 

Deze camera’s worden ingezet voor beveiliging waar een snelle opsporing van inbraak van belang is. Vaak 
beschikken ze over een verticaal gezichtsveld. Zo kunnen lange omheiningen en andere perimeters optimaal 
beveiligd worden. 
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Toegangscontrole
Bedrijfsleiders hebben steeds vaker nood aan het beheer van toegang in en rond hun bedrijf. Toegang aan de 
hand van badge, app, codeklavier, vingerscan, … kan gecombineerd worden met intelligente camera’s. 
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“Aan de hand van nummerplaatherkenning openen de slagbomen van het 
bedrijventerrein. De geschiedenis van alle voertuigen wordt bijgehouden in een overzicht. 

Enkel de voertuigen waarvan de nummerplaten op voorhand zijn doorgegeven hebben 
toegang tot de bedrijfszone.”

- Wim Verhuur



3. Aanleren van patronen
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Camera’s en opname-toestellen worden steeds intelligenter.
Er worden verschillende algoritmes in deze toestellen gestoken waardoor de camera’s na een tijdje patronen 
gaan herkennen, ze maken hun eigen slimmer door te “leren”.

Natuurlijk is er nog steeds af en toe menselijke interventie nodig.
Je kan de camera’s instellen dat ze gezichten herkennen, ze zullen dan aangeven dat bijvoorbeeld een persoon 
een bril draagt of een groene broek. Jij kan dan tegen het systeem zeggen of dit correct is en zo zal de camera 
steeds slimmer worden.

Ook herkenning van gezichten werkt op dezelfde manier, je loopt door het beeld en de camera neemt een foto 
van je gezicht, telkens je voorbij loopt kan hij steeds accurater zeggen of jij het bent.
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In totaaloplossingen zien we ook nummerplaatherkenning en personentelling veel terugkomen. Camera’s met 2 
lenzen kunnen een dieptebeeld vormen, net als het menselijk oog. Zo kan je zeer precies mensen tellen en de 
afstand van objecten meten.

Trajecten maken is nog een populaire optie in camerasystemen. Zo kan een goed videomanagementsysteem 
(VMS) een persoon volgen doorheen verschillende camerabeelden en perfect het afgelopen traject weergeven 
op een grondplan.

We concluderen dat alle systemen steeds slimmer worden en dat dit een hoop tijd uitspaart. Stel dat je beelden 
moet terugkijken om uit te zoeken wanneer iets gebeurd is, dit kon vroeger uren duren, tegenwoordig kan het in 
enkele minuten aangezien de camera’s aangeven wat er gebeurd is.



4. Uitbreiden van een bestaand systeem
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Alarm
Wist  je dat bij het vernieuwen van een verouderde alarminstallatie de huidige bekabeling en de 
detectiecomponenten niet vervangen hoeven te worden? De centrale wordt vervangen, alsook de 
uitbreidingsmodules en de codeklavieren. 

Wanneer een alarmsysteem goed onderhouden is, gaat het een lange tijd mee.
Na verloop van tijd (gemiddeld 15 - 20 jaar) kan de installatie verouderd raken en beschik je ook niet meer over 
de nieuwste technieken. 

Meer en meer installaties worden omgebouwd naar een nieuw systeem waarbij bijvoorbeeld koppeling naar 
smartphone en controle vanop afstand mogelijk is. 

Een verouderd systeem zorgt namelijk voor de nodige kwaaltjes en brengt de continuïteit van uw veiligheid in 
gevaar. 

We merken ook op dat bestaande installaties uitgebreid worden met eventuele draadloze componenten. 
Rookmelders, magneetcontacten, detectoren, codeklavieren, … Noem ze maar op. Ze zijn allemaal verkrijgbaar 
en met de juiste uitbreidingsmodules toe te voegen aan de bestaande alarminstallatie.
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Dé 5 voordelen van uw vernieuwde alarminstallatie: 

1. Je beschikt weer over de nieuwste software en bent weer een ruime tijd gerust voor de toekomst. 
2. Het bedienen van je installatie kan via een app op smartphone en/of tablet
3. De koppeling gebeurt meestal via internet/VoIP, een analoge lijn is dus niet meer nodig
4. Een eventueel alarm of foutmelding kan door de installateur vanop afstand bekeken worden. Men hoeft dus 
      vaak niet ter plaatse te komen bij een probleem. Dit bespaart de klant kosten, en de installateur tijd. 
5. Leve de hybride centrale! Een uitbreiding van de bestaande installatie is mogelijk via draadloze componenten.
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Camera
Bij CCTV merken we dat camera’s meer én meer in combinatie geplaatst worden met andere toepassingen.
 
Men gaat de camera’s koppelen aan een open platform, waarbij het merk van de camera meestal niet belangrijk 
is. Aan deze platformen worden dan toegevoegde intelligenties bijgevoegd, zodat de camera’s slim aangeleerd 
worden.
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Toegang
Toegangscontrole en intercomsystemen worden vandaag de dag sneller vernieuwd. Ook omwille van de controle 
op afstand. We willen steeds meer controle over onze omgeving. 

Als we even van huis weg zijn willen we kunnen nagaan wie er aan onze deur gestaan heeft. 
Met de nieuwste videofoonsystemen is controle vanop afstand geen probleem meer. 

De koppeling met de alarminstallatie, toegangscontrole of camerabewaking kan uiteraard ook gemaakt worden.



5. Overkoepelende beveiliging
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De term ‘beveiliging’ wordt alsmaar vaker als één geheel beschouwd. 
Het beveiligen van een woning of bedrijf kent niet langer alleen fysieke componenten (mechanische beveiliging 
en technische beveiliging), maar ook IT wordt zeer belangrijk. 

Bij een overkoepelende beveiliging worden alle technologieën zoals inbraak -en branddetectie, toegangscontrole 
en camerabewaking samengevoegd in een wel doordacht beveiligingsconcept. 

De klant heeft hierdoor maar één aanspreekpunt, en de verschillende takken kunnen perfect op elkaar 
afgestemd worden.  

Omdat iedere situatie uniek is, wordt er steeds vaker op voorhand een risicoprofiel opgemaakt. Op basis van dit 
risicoprofiel wordt dan een beveiligingsconcept voorgesteld door de beveiligingsfirma. 

Verschillende externe activiteiten en factoren kunnen hierbij een rol spelen. 
Denk maar aan huisdieren, levensstijl, vakanties, personeel, internet, … 

De kunst van een goed beveiligingsconcept uitwerken is om de klant optimaal te beschermen, zonder dat hij/zij 
daar de nodige hinder van ondervindt.
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De fysieke beveiliging begint vanop straat, wanneer je besluit om je woning af te sluiten met het nodige hekwerk. 
In de tuin kan je de nodige camera’s plaatsen, al dan niet thermische camera’s.

Daarnaast worden buitendetectoren ook steeds vaker geplaatst. Hoe sneller men een indringer kan spotten, des 
te sneller men kan overgaan tot actie. 

De buitenkant van de woning kan beveiligd worden met de nodige sloten (fysieke beveiliging) en 
magneetcontacten op ramen en deuren. 

Binnenin de woning kan het alarmsysteem, de brandbeveiliging, toegangscontrole het totaalconcept compleet 
maken. Eventueel de verlichting of het domoticasysteem kunnen ook gekoppeld worden aan bepaalde acties van 
het alarm. 

Kortom, de mogelijkheden zijn eindeloos! Belangrijk is om het juiste concept uit te werken, zodat de eindklant 
met een gerust hart, een veilig gevoel heeft.
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