
Hik-Connect

Hik-ProConnect

AX Pro
Alarm- en camerasysteembeheer door middel van 
geïntegreerde mobiele applicaties

Hik-Connect in combinatie met de AXPRO biedt controle als nooit tevoren en levert 
ongeëvenaarde gebruikerstoegang en beheermogelijkheden voor geïntegreerde video- en 
alarmsystemen.

Hik-ProConnect biedt installateurs een gloednieuw platform om hun beveiligingssystemen 
op afstand mee te beheren. Installaties zijn sneller en gemakkelijker in gebruik te nemen en 
te controleren met deze nieuwe app en webinterface.

Deze mobiele applicaties brengen het hele Hikvision-productportfolio samen op één plek, 
ervaar geïntegreerd systeembeheer zoals nooit tevoren.
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HIK-CONNECT
Ongeëvenaard overzicht, integratie en controle over beveiliging.
Via Hik-Connect ervaren gebruikers hun beveiliging als nooit tevoren. Door gebruik te 
maken van het AX PRO-indringersysteem in combinatie met een hele reeks van Hikvision-
producten, kunnen gebruikers onder andere systemen bedienen, installateurstoegang 
beheren, videoverificaties bekijken en configuratie en instellingen van apparaten 
controleren, overal ter wereld.

Bediening overal ter wereld

Eén tik om in en uit te schakelen 
Onmiddellijke alarmmelding

Sensorstatus en configuratie

Controleer de status van het apparaat, inclusief 
omgevingstemperatuur, instellingen en 
geschiedenis van gebeurtenissen

Inbraakverificatie als een service; 4 
IP-camera's en PIRCAM-integratie

Videocontroleclip van 7 seconden 
Ingebouwde videobuffer 
Camera- en detectorkoppeling 
Supersnel PIRCAM-protocol voor 
verificatie

Beheerdersaccount om gebruikers toe te 
voegen en het systeem te beheren

Beheerders kunnen op elk moment de 
toegangsrechten van de installateur bepalen 
Voeg andere gebruikers toe en
beheer ze in het systeem

Intergratie met het Hikvision 
portfolio



Configuratie van alarmpanelen op afstand vanaf 
elke locatie via app en webinterface

Geïntegreerd beheer voor alle 
beveiligingsproducten van Hikvision

Gecentraliseerd beheer van meerdere installaties en gebruikers
Nodig een installatie-eigenaar uit 
Beheer volledige systemen

Apparaten op afstand toevoegen

Beheer configuratierechten van 
systeemgebruikers op elk moment

Hik-ProConnect
Creëer meer waarde voor uw bedrijf met uitgebreide beheer- en servicemogelijkheden.
Hik-ProConnect is een geïntegreerde, cloudgebaseerde beveiligingsoplossing waarmee u diensten voor uw klanten 
kunt beheren en uw bedrijfsactiviteiten kunt uitbreiden via abonnementsaanbiedingen.

U kunt op afstand de systeemstatus van de installaties van uw klanten volgen - zelfs problemen oplossen - met 
behulp van een eenvoudig en betrouwbaar platform.

Met de Hik-ProConnect-oplossing kunt u beveiligingsoplossingen voor klanten aanpassen met volledig 
geïntegreerde Hikvision-apparaten, waaronder video, inbraak, toegang, intercom en meer.



Hik-ProConnect
Gecentraliseerd beheer en 
eenvoudige configuratie met 
lage kosten en hoge efficiëntie

Hik-Connect
Gebruiksvriendelijke mobiele 
app om beveiligingsapparaten 
te beheren

Hikvision apparaten

HOSTED SERVICE SYSTEEMSTRUCTUUR - 
HOE WERKT HET?

Unieke Eigenschappen

CCTV Toegangscontrole / intercom Inbraak Video Deurbellen

Met veilige Cloud P2P-technologie kunnen 
Hikvision-apparaten in de meeste 
netwerkomgevingen via software via de 
cloud worden verbonden, zonder dat 
statische IP, DDNS-service of port 
forwarding nodig is, waardoor uw kosten 
worden verlaagd.

Hosted service is zeer flexibel en 
schaalbaar, zodat uw vooraf gemaakte 
kosten kunnen worden geminimaliseerd 
en u het systeem eenvoudig kunt 
uitbreiden als u meer installaties in 
gebruik heeft.

Cloudgebaseerde software houdt uw 
klanten up-to-date met de nieuwste 
functies en systeemverbeteringen.

Co-Branding
Uw bedrijfslogo wordt op het scherm 
weergegeven wanneer uw klant de Hik-
Connect-app opent. Dit bevordert de 
bekendheid van uw merk, creëert  
toegevoegde waarde en differentiatie en 
versterkt uw producten en diensten.

Logo van uw 
installatiebedrijf



2020 Hik-Connect en Hik-ProConnect

Headquarters
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District
Hangzhou 310052, China
T +86 571 88075998
F +86 571 89935635
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Europe
Parellaan 24, 2132 WS Hoofddorp,
The Netherlands
T +31 23 5542770
F +31 23 5631112
info.eu@hikvision.com www.hikvision.com

www.hik-proconnect.com Hik-ProConnect app Hik-Connect app
*Note: The version of the
Hik-Connec t app should

be V.4.0 or above.




