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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 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 bouwfilm 
• UMTS verbindingen 

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

              

 

• Weergave camerabeelden van 
bouwprojecten 

• Maken van een bouwfilm 
• Totaaloplossingen met apparatuur, 

installatie en weergave 

Archivering van camerabeelden 

Live Demo: www.WebcamSittard.nl 

http://www.markthalrotterdam.nl/Webcam.html
http://noordzuidlijn.live.netcamviewer.nl/
http://weller.maankwartier.livestream01.netcamviewer.nl/
http://www.webcamsittard.nl/
http://www.webcamsittard.nl/�
initiator:info@webcamcenter.nl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:b479cc772a3cac4985026dec861b9b1c



 

  

Weergave en archivering beelden 

Periode vanaf                        , aantal maanden:             . 

 5.1                                              video weergave op internet, naadloos te integreren in uw eigen website.  

  Compatible met:  

 5.2 Archiveren van camerabeelden, t.b.v. bouwhistorie en timelapse video in HD kwaliteit. 

 5.3 Creëren  timelapse video, eventueel per voorkeurspositie bij een beweegbare camera. 
  Gratis panorama timelapse bij overlappende camera- posities. 

 

Weergave van bouwprojecten op internet is sterk in opkomst, middels het tonen van bouwprojecten op internet geeft u 
bezoekers van uw website inzicht in uw bouwproject en verhoogt u de attractiewaarde. Daarnaast is het mogelijk met onze 
archief functie periodiek afbeeldingen te maken van de bouw, welke na de bouw verwerkt kan worden tot een time-lapse film. 
Voor uw specifieke situatie kunt u dan een keuze maken uit de diverse camera's, de bevestiging, de verbinding met internet en 
de weergave van de beelden op de website.  
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Vaste Camera 

1.1     

1.2      

1.3   

 

Beweegbare Camera 

2.1     

2.2     

2.3      

 

Bevestiging van de camera 
 3.1  Bevestiging tegen muur 

 3.2  Bevestiging aan een mast, mast reeds aanwezig. 

3.3  Universele Cameramast:          2 meter       4 meter 

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

 3.5 Cameramast Vast:                               4 meter       6 meter 

 

Verbinding 
 4.1 Geen. 

 4.2 Bekabeld, Kabel- of ADSL verbinding aanwezig. 

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

4.4 Complete UMTS-verbinding        
      Abonnement op naam van opdrachtgever            Abonnement op naam van WebcamCenter 

 

 

 

 

 

http://timelapse.live.netcamviewer.nl
http://timelapse.live.netcamviewer.nl
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Opties 

 6.1  32GB  SDCard voor lokale opslag indien geen of instabiele netwerkverbinding. 

 6.2  Netontstoorder / Overspanningsbeveiliging 

 6.3 GSM-switch voor herstart van camerasystemen op afstand 

6.4  Installatie-kast:   SMALL 

     MEDIUM 

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

 
Installatie 

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

Contactgegevens 

Bedrijfsnaam:  _______________________________________________________ 

Contactpersoon: _______________________________________________________ 

Adres:   _______________________________________________________ 

Postcode / Plaats: ____________  ____________________________________ 

Telefoonnummer: _______________________________________________________ 

Email:   _______________________________________________________ 

 

 
Datum:  _________________ Plaats: ______________________ 
 
 
 
Handtekening: ________________________ 

 

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. 

 

Totaal exclusief Installatie op locatie:               (excl. 21% BTW en verzendkosten) 
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