
	  

	  

Crowne Plaza Hotel Amsterdam is 
provided with the IDIS DirectIP™ 
surveillance sollution.	  
	  	  
Crowne Plaza Hotel Amsterdam does now have the new 
DirectIP™ network security system from IDIS.	  
	  	  
On 6 june was on the SSA 2013 an agreement assigned by Mr Guno Lauppe,
Safety & Security manager Crowne Plaza (on the left) and Mr Fred de Vries, 
Business unit manager CCTV at PBT Beveiliging & Telecom BV (on the right). 	  
	  	  

	  
	  
The DirectIP Product-line from IDIS has been specifically choosen: With the commitment
of a fully Full HD IP camerasystem with DirectIP™. The image quality in live-monitoring 
as well as recorded are in FULL HD 1080P resolution and also real-time and therefor 
usable and effective. In Full HD resolution there are far more details visable which can 
be crucial for recognition, detecting and therefor surveillance. “Guaranteeing the safety 
and privacy for our guests is a primary objective. The camera system is an instrument 
which contributes to gaining these objectives” thus Mr Lauppe. 
	  	  
The complete DirectIP™ installation is installed by PBT Beveiliging & Telecom BV, that
by their flexibility and professionality have been choosen as preference installer by the
entrepreneur himself. Beside installation they have also advised, which has been the 
basis for the complete security system.	  
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Veiligheid & privacy hotelgasten gewaarborgd
door installatie IDIS DirectIP™ als complete oplossing

Over Crowne Plaza® Hotel Amsterdam

Werken - contact houden - 
succes hebben

Het Crowne Plaza® Hotel Amsterdam is één van de 400 Crowne 
Plaza® Hotels & Resorts welke wereldwijd te vinden zijn. De hotels 
richten zich slechts op één ding en dat doen ze goed: het verblijf 
van haar gasten tot een succes maken. 

Crowne Plaza® Hotels bieden hoogwaardige accommodaties, 
bedrijfsklare diensten en ruimten en mogelijkheden voor snelle, 
verse maaltijden. Het deskundige personeel stelt alles in het werk 
om het verblijf van de gasten productief te maken, te zorgen dat zij 
verbonden blijven, goed uitrusten en herstellen. 

De uitdaging

De implementatie van 
een effectief IP systeem

De safety & security manager van Crowne Plaza® Hotel Amsterdam 
heeft de wensen en eisen voor het nieuwe beveiligingssysteem met 
PBT Beveiliging & Telecom BV doorgenomen. Het nieuwe systeem 
moet scherpe beeldkwaliteit, flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid 
bieden. 

Het uiteindelijke doel: een full HD cameraobservatie- en registratie-
systeem waarop details duidelijk zichtbaar zijn zodat de veiligheid 
en privacy van de hotelgasten gewaarborgd is.



De oplossing

Installatie van 
een compleet full HD camerasysteem

PBT Beveiliging & Telecom adviseerde het betrouwbare DirectIP™ 
systeem van IDIS: een totaaloplossing in de vorm van een full HD IP 
camerasysteem. De ongeëvenaarde beeldkwaliteit in live-monitoring 
evenals de opgenomen files waren doorslaggevend voor de keus. Er 
is hier duidelijk gekozen voor kwaliteit om de veiligheid te kunnen 
waarborgen. Een keuze die perfect aansluit bij de kwaliteit van 
Crowne Plaza® Hotels.

Daarnaast is IDIS DirectIP™ een zeer gebruiksvriendelijk en flexibel 
systeem. Het systeem maakt volwaardig onderdeel uit van de 
doelstelling van Crowne Plaza® Hotel om haar gasten een zorgeloos 
en succesvol verblijf te bieden.  

Het resultaat

De gegarandeerde veiligheid en privacy 
van de gasten

De complete installatie van het IDIS DirectIP™ systeem is op zeer 
professionele wijze uitgevoerd door PBT Beveiliging en Telecom BV. 
De inzet van het flexibele en gebruiksvriendelijke systeem heeft 
geresulteerd in een kwalitatief hoogwaardige en  complete oplossing.  

Een cameraobservatie- en registratiesysteem dat goed is, snel werkt 
en de meest scherpe beeldkwaliteit biedt. De primaire doelstelling 
van Crowne Plaza® Hotels om gasten een veilig verblijf en privacy 
te bieden is hiermee gewaarborgd.
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Foto’s: http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/nl/nl/amsterdam/amsnl/hoteldetail/photos-tours


