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AH Veldhoven voorzien van IDIS DirectIP™ 
hét meest gebruiksvriendelijke observatie- en registratiesysteem 

Over Albert Heijn Veldhoven

Franchisewinkel AH 
Veldhoven 

Met 227 franchise winkels in Nederland, staat de naam Albert 
Heijn voor kwaliteit én betaalbare boodschappen.  

Eén van deze winkels is te vinden in Veldhoven, midden in het 
drukke stadscentrum en winkelgebied.  Er is van de vroege ochtend 
tot in de late avond een constante beweging van klanten die komen 
en gaan. 

De uitdaging

Behalen van 
de gestelde veiligheidsdoelstellingen

Net als zoveel retailers wilde ook deze ondernemer met gebruik 
van een cameraobservatie- en registratiesysteem haar veiligheids-
doelstellingen behalen op het gebied van: het beperken van schade 
als gevolg van winkeldiefstal, inzet voor overvalpreventie, het 
waarnemen van winkelgedrag en looproutes. 



De oplossing

De inzet van 
een gebruiksvriendelijk IP camerasysteem

De ondernemer heeft specifiek gekozen voor de DirectIP™ 
productlijn van IDIS Benelux. Met de inzet van een volledig full 
HD IDIS DirectIP™ camerasysteem  is het mogelijk de gestelde 
doelstellingen te behalen. De beeldkwaliteit in zowel live-monitoring 
als opgenomen zijn in full HD 1080P resolutie. De beelden zijn ook 
nog eens real-time en dus bruikbaar en effectief. 

In full HD resolutie zijn veel details zichtbaar welke cruciaal 
kunnen zijn in de herkenning en dus opsporing van bijvoorbeeld 
een winkeldief.

Installatie in aantallen
- 16x full HD IP camera’s 
- 1x 32kanaals NVR
- 1x 19”spot-monitor
- 2 x 42” multi-spot monitoren
- 1x cliënt PC met IDIS center 
   (weergave 24 real-time beelden gelijktijdig in multiscreen)
- 1x 24-port DirectIP PoE switch

Het resultaat

Gebruiksvriendelijk systeem 
met scherpe beeldkwaliteit

Het systeem is een betrouwbare totaaloplossing gebleken en biedt 
met de real-time HD beelden prestaties op hoog niveau. Naast het 
terugdringen van de criminaliteit geeft het systeem ook duidelijk 
inzicht in de routing van de winkel en haar bezoekers. Hierdoor 
kan ook constant worden gewerkt aan het verbeteren van de 
klantbeleving. 

De reactie van het AH team in Veldhoven op deze complete oplossing 
is dan ook ontzettend positief! “De gebruiksvriendelijkheid is prima 
en van deze tijd te noemen en de beelden zijn echt SUPER”, aldus 
de tevreden bedrijfsleider van deze Albert Heijn.
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