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DESIGN TRAINING GENETEC SECURITY CENTER
WAT?
Genetec is een software gebaseerd security platform met vele mogelijkheden. Tijdens het ontwerpen hier-
van is het van belang om de juiste opbouw van het systeem te kiezen. Hierbij moet u denken aan de juiste 
licenties, hardware en netwerk.
Tijdens de Design Training van VideoGuard wordt u tijdens een interactieve, informele maar intensieve dag 
meegenomen in de wereld van Security Center, Omnicast, Synergis, AutoVu en andere modules. 

WAAROM? 
Verkrijg inzicht in de te maken keuzes, welke licenties te gebruiken in uw systeemopbouw. Hierdoor kunt u 
beter de wensen van uw klanten inschatten en nog beter het onderscheid maken met Genetec.

VOOR WIE?
Voor iedereen die zich bezig houdt met het aanbieden en inhoudelijk ontwerpen van een Genetec systeem, 
zoals Projectleiders, Engineers, Werkvoorbereiders, Sales, etc. Voor de officiele Genetec (technische) certifi-
ceringstrainingen verwijzen wij u naar de andere trainingen die wij hiervoor organiseren.

AGENDA
• 09.00 uur ontvangst met koffie/thee
• 09.15 uur aanvang designtraining – basis structuur
• 11.00 uur koffiepauze
• 11.15 uur vervolg designtraining – Omnicast (video)
• 13.00 uur Lunch
• 13.45 uur vervolg designtraining – Synergis (toegang)
• 15.15 uur koffiepauze
• 15.30 uur vervolg designtraining met live demo
• 17.00 uur Einde
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Ja, ik meld mij aan voor de volgende training:

DESIGN TRAINING GENETEC SECURITY CENTER
DATA’S  Bij voldoende aanmeldingen zullen wij de Design training voor u gaan inplannen. Meld u zich 
daarom ook aan.
TIJD  09.00 tot 17.00 uur 
LOCATIE VideoGuard, Professor Eykmanweg 6, 5411 ND Waalwijk
KOSTEN €175,- p.p. incl lunch. 

Let op; er geldt een minimale bezetting van 4 personen en maximaal 8 personen om de training door te kunnen laten gaan. 
Genoemde prijzen zijn excl. BTW.

Conactpersoon:
Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoon Mobiel:
Email:
Datum:
Uw Referentie:

DE VOLGENDE PERSONEN WORDEN AANGEMELD:

E-MAIL DIT FORMULIER COMPLEET INGEVULD NAAR INKOOP@VIDEOGUARD.NL

Vooruitbetaling voorafgaand aan de training. 
Op deze training zijn de algemene voorwaarden van VideoGuard van toepassing.

Datum Naam E-mail Mobiel Functie
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