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VUpoint NVR
Het maximaliseren van de beveiliging 
door gebruik van video & alarm

Alarm Verificatie OpnameLive kijken

Volledige P2P video oplossing
Een verscheidenheid aan NVR’s & IP 
Camera’s om een oplossing op maat 
te maken voor elke toepassing.

De nieuwe VUpoint NVR, een superieur plug & play opnamesysteem, gecombineerd met 
ongeëvenaarde alarm verificatiemogelijkheden, biedt een complete video-oplossing dankzij het 
aanbod van NVR- en IP-camera’s. 
Video & alarm installeren? De geïntegreerde oplossing van RISCO is de beste keuze.

Eén app. Geïntegreerde oplossing 
Geïntegreerd met RISCO’s 
professionele beveiligingssystemen 
voor real time alarm verificatie, live 
kijken en opnemen.

Aangedreven door RISCO Cloud
Back-up van bewijsmateriaal 
van gebeurtenissen, beheer 
op afstand en geavanceerde 
cyberbeveiliging.



VUpoint 
NVR en IP-camera’s 

catalogus

Succesvolle oplossing voor RISCO 
installateurs
De VUpoint NVR introduceert een revolutionaire technologie en 
een ongeëvenaard concurrentievoordeel, die het hele gamma aan 
installaties dekt, van residentiële tot professionele kleine tot middelgrote 
bedrijfstoepassingen.

Bied de beste beveiligingsoplossing
Bied uw klanten een winnende combinatie met een professioneel RISCO-
beveiligingssysteem en een volledig geïntegreerde video-oplossing met 
videoverificatie voor een optimaal beheer van alarmgebeurtenissen.

Bespaar tijd en geld met een eenvoudige 
installatie
Snelle en eenvoudige plug & play installatie met volledige flexibiliteit om 
elke camera naar keuze aan te sluiten op de RISCO Cloud via de VUpoint 
NVR, zonder router of IP-configuratie.

Beheer uw installaties op een efficiënte 
manier
Een unieke Online Management Tool voor alarm- en video-installaties 
om uw medewerkers, sites en systemen te beheren vanuit één interface, 
altijd en overal.
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VUpoint geïntegreerde video-oplossing 

VUpoint Wi-Fi IP Camera’s
Keuze uit verschillende Wi-Fi-camera’s, binnen & buiten, voor snelle, eenvoudige 
en zeer flexibele installaties, welke de perfecte oplossing bieden voor residentiële 
toepassingen.

Integratie van VUpro & ONVIF-camera’s van derden 
Met de VUpoint NVR kunt u eenvoudig ONVIF-camera’s van derden integreren, met behulp van 
het licentiemechanisme van de RISCO Cloud, Het aansluiten van deze camera’s op de VUpoint 
NVR is plug and play zonder router of IP-configuratie.

 

Een oplossing op maat voor elke kleine tot middelgrote installatie
RISCO’s geïntegreerde oplossing biedt een uitgebreide reeks aan video- en alarmcomponenten, zodat u 
de juiste beveiligingsoplossing op maat kan bieden volgens de behoeften van residentiële of kleine tot 
middelgrote ondernemingen.

Diverse NVR-modellen
De VUpoint video-oplossing biedt 4 NVR-modellen welke 
ondersteuning bieden voor maximaal 16 videokanalen, voorzien van 
een plug & play installatie met automatische herkenning van camera’s 
voor een naadloze verbinding met de cloud.

VUpoint PoE IP Camera’s
De VUpoint reeks van krachtige PoE camera’s, biedt de ideale 
professionele oplossing voor zakelijke en commerciële toepassingen.
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Het maximaliseren van de beveiliging 
door gebruik van alarm & video

Drievoudige Actie – voor de 30 
seconden die er het meeste toe doen! 
Traditionele CCTV biedt twee hoofdfuncties: live bekijken en opnemen. VUpoint voegt hier 
een derde belangrijk element toe - real time pushalarm met beelden en 30sec. videoclips 
die rechtstreeks naar de smartphone en/of de meldkamer worden gestuurd. Deze real-time 
alarmmelding met visueel bewijs van de juiste camera op het juiste moment, stelt de gebruiker en 
de meldkamer in staat om direct actie te ondernemen! 

Op het moment van een alarmgebeurtenis, wanneer tijd van essentieel belang is en elke minuut 
telt, is een geïntegreerde oplossing noodzakelijk. VUpoint is ontworpen om optimaal om te gaan 
met alarmgebeurtenissen door actief de gebruiker en/of de meldkamer actief te voorzien van 
real time visueel bewijs, wat kostbare tijd bespaart zodat de gebruiker of de meldkamer de juiste 
beslissingen kunnen nemen.
Traditionele CCTV-systemen zijn ontworpen om ofwel live te kijken of om een analyse 
na een gebeurtenis te maken. Aangezien er geen onderscheid tussen routinematige 
en alarmgebeurtenissen gemaakt wordt, kan het niet dienen als een hulpmiddel voor 
eindgebruikers en meldkamers om gebeurtenissen in real time te verwerken en zo de nodige 
maatregelen te kunnen nemen.

Alarm Verificatie OpnameLive kijken


