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Camera Layer 

Geluid 

Fullscreen 

Camera Layer Laag over het live camera-
beeld met namen en links naar bedrijven of 
bezienswaardigheden in het blikveld van de 
camera.  

Live Streaming Video 

Weergave JPG-beelden 

Plattegrondweergave met de locatie van de camera 

Versturen van een live beeld via e-mail 

Kiezen van een camerapositie 

Wij leveren ook de volgende diensten: 

• Levering van de camera en toebehoren 
• Plaatsen van de camera op de locatie 
• Draadloze verbindingen 

 

• Tonen van de camerabeelden op uw website 
• Achteraf maken van een Time-Lapse film 
• UMTS verbindingen 

 

Voorbeelden  Klik op het beeld om een live beeld te zien. 

 

Scheveningen 
Rederij Trip 
FTP-refresh PTZ Camera 

 

Passenger Terminal 
Amsterdam 
Streaming PTZ Camera 

 

De Meerwaarde 
 
Streaming HD PTZ Camera 

        

• Live Streaming HD Video weergave naar duizenden 
bezoekers tegelijkertijd 

• Audio weergave 
• PTZ-besturing middels beveiligde voorkeurposities 
• Archivering van beelden 

Archivering van camerabeelden 

www.WebcamSittard.nl 
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http://www.webcamsittard.nl
http://www.rederij-trip.nl/a/doc.asp?docid=12
http://www.ptamsterdam.nl/index.php?site=cruises&hc=impressies&sc=webcam-kade
http://www.demeerwaarde.nl/Page/sp808/index.html
initiator:info@webcamcenter.nl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:9f6bc64501137949a5829eb1b9881f6c



 

  

Locatie 
NetcamViewer Live biedt d emogelijkheid om de locatie van de webcam op een plattegrond te weergeven. Middels de Google-
maps weergave, kunnen uw bezoekers de locatie van de webcam bekijken op een kaart en zo ook een indruk krijgen van de 
totale omgeving. 
 
 Ja, ik wil gratis de Locatie-module integreren. 

 

NetcamViewer Live 
 

Streaming Video  
NetcamViewer Live biedt u de mogelijkheid om Live HD Video op uw website te plaatsen. Duizenden bezoekers kunnen nu 
tegelijkertijd de Live HD Video beelden met synchroon audio direct uit uw netwerkcamera bekijken. NetcamViewer Live maakt 
gebruik van zowel                als               en is hierdoor op vrijwel elk apparaat met een volwaardige internet browser te bekijken. 
Compatible met  

 
Archivering 
NetcamViewer Live stelt u in staat om camerabeelden periodiek of incidenteel te archiveren. Hierdoor is het mogelijk om 
historische momenten vast te leggen in hoge kwaliteit en voor onbepaalde tijd te delen met de bezoekers. 

Ja, ik wil de Archief-module integreren.  

CamCard 
Laat bezoekers van uw website een CamCard sturen, een E-Card met de Live Foto van het moment dat u de CamCard 
verstuurd. 

Ja, ik wil gratis de CamCard-module integreren. 
 

Marketing 
Marketing module voor uitgebreid advertentiebeheer rondom het webcambeeld: Verdien aan uw livebeeld i.p.v. dat het u iets kost en lever 
uw klanten automatisch de verdienstatistieken van hun advertentie. 

Ja, ik wil de Marketing-module integreren. 

 

 

 

 

Camera Layer 
Gebruik Layers om een laag over het beeld heen te leggen, om middels Augmented Reality extra informatie aan de Live-Stream 
toe te voegen. Uniek concept, ook compatible met onze Pan-Tilt-Zoom functie, zodat de layer altijd klopt met de 
voorkeurspositie van de camera.  
 
 Ja, ik wil de Layer-module integreren. (Normaal € 150 ,- setupkosten, tijdelijk gratis)  

Webcasting 
De webcasting module stelt u in staat om de stream te beveiligen met gebruikernsaam en wachtwoord. Geschikt voor 
weergave van vergaderingen of congressen. 

Ja, ik wil gratis de Webcasting-module integreren.  

Statistieken 
                        NetcamViewer Live Statistieken bied u een uitgebreide real-time inzage in statistieken, zoals  
                        aantal kijkers verbruik.  

 

Ja, ik wil de Statistieken-module integreren. 
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NetcamViewer Live 

Opties 

 Ik heb een beweegbare camera en wil deze laten bedienen door gebruikers.  

 Ik wil mijn webcam publiceren via Google Webcams.Travel. 

 

 

Prijzen Streaming Video 
 
Streaming Pakket Free Start 10 Small 25 Large 50 Xlarge 100 XXLarge 250 

Standard 
Unlimited 

Flash Streaming 
 

      

iPhone, iPod, iPad compatible        

Aantal connecties met camera  +/- 10 (1) 1 1 1 1 1 1 

Maximaal aantal gelijktijdige kijkers  +/- 10 (1) 10 25 50 100 250 onbeperkt (2) 

Bandbreedte onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt    

Maximale video bitrate 1 Mbit/s (1) 5 Mbit/s 5 Mbit/s 5 Mbit/s 5 Mbit/s 5 Mbit/s 5 Mbit/s 

Maximale Kwaliteit HDTV 1080p HDTV 1080p HDTV 1080p HDTV 1080p HDTV 1080p HDTV 1080p HDTV 1080p (1) 

Weergave Eigen URL voor eenvoudige naadloze integratie in eigen website middels iFrame: http://camera.Live.NetcamViewer.nl 

Support door Senior Support 
Engeneer        

Compatibiliteit H264 Video met AAC Audio, direct uit Axis IP-camera. Andere merken met H264 Video op aanvraag. 

Layering voor Augmented Reality 
 

      

Marketing Module voor ROI 
 

      

PTZ-besturing met voorkeurposities        

Maximale kijktijd instelbaar  
standaard 5 

min. 
standaard 5 

min. 
standaard 5 

min. 
standaard 5 

min. 
standaard 5 

min. standaard 5 min. 

Automatische Archivering 
middels snapshots 

 
      

        
Setupkosten 

       
Maandelijkse kosten Streaming 

       
        

        

        
 
Aantal maanden: ______  
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Vaste Camera 

     

     

   

 

Beweegbare Camera 

     

     

      

  

 

  

Bevestiging van de camera 
  Bevestiging tegen muur 

   Bevestiging aan een mast, mast reeds aanwezig. 

 Universele Cameramast:          2 meter       4 meter 

   Cameramast Kantelbaar:                               4 meter       6 meter       8 meter       10 meter       12 meter 

  Cameramast Vast:                               4 meter       6 meter 

 
 

Verbinding 
  Geen. 

  Bekabeld, Kabel- of ADSL verbinding aanwezig. 

  Draadloos                                        naar bestaande Kabel- of ADSL internet verbinding.  
  Standaard max. 500 meter bij zichtverbinding, grotere afstanden op aanvraag. 

  

 

 

Opties 

  32GB  SDCard voor lokale opslag indien geen of instabiele netwerkverbinding. 

   Netontstoorder / Overspanningsbeveiliging 

  GSM-switch voor herstart van camerasystemen op afstand 

 Installatie-kast:   SMALL 

     MEDIUM 

 NetcamViewer Archiver 
  Voor stand-alone archivering van PTZ-camera’s op lokale PC. 

 

 

Installatie 

  Installatie op locatie 
  Installatie op locatie neemt gemiddeld 5 tot 7 uur in beslag. 

NetcamViewer LivŜ 
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±ǳƭ ǳǿ ŎƻƴǘŀŎǘƎŜƎŜǾŜƴǎ ƛƴ ǾƻƻǊ ƳŜŜǊ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŜ Ŝƴ ŜŜƴ ǇǊƛƧǎƻǇƎŀǾŜΦ 

Bedrijfsnaam:  _______________________________________________________ 

 
Contactpersoon: _______________________________________________________ 

 
Adres:   _______________________________________________________ 

 
Postcode / Plaats: ____________  ____________________________________ 

 
Telefoonnummer: _______________________________________________________ 

 
Email:   _______________________________________________________ 

 

 

 

WebcamCenter.nl 
Markt 18 

NL-6131 EK Sittard 
The Netherlands 

tel.: +31(0)46-4586683 
fax: +31(0)46-4586684 

E-mail: Info@WebcamCenter.nl 

Opmerkingen / Vragen: 

 

 

 

Alle prijzen in dit document en op onze website zijn exclusief 21% BTW. De prijzen in dit document zijn 30 dagen geldig na uitgifte. Op al onze producten, 
diensten, software, aanbiedingen en offertes zijn de algemene voorwaarden van Arkasis B.V. van toepassing. 
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