
De Security Center-Omnicast-videomanagement software wordt alleen geleverd aan 

geautoriseerde en getrainde installateurs/systemintegrators/resellers, en in combinatie met 

een serviceovereenkomst. Om deze autorisatie te krijgen, dient de volgende training gevolgd te 

worden:

Security Center - Omnicast Advanced Technical Certification Training

   OPEN SECURITY CENTER - OMNICAST TRAINING

VOOR WIE Security Center - Omnicast training voor technici, systeembeheerders,  

  projectmanagers en IT-professionals.

DUUR  4 dagen - dinsdag 31 mei, woensdag 01 juni, donderdag 02 juni en vrijdag 03 juni

LOCATIE Locatie mede afhankelijk van waar de deelnemers vandaan komen maar zal plaats  

  vinden in een van der Valk Hotel.

KOSTEN  € 1.595,00 per persoon

Genoemde prijzen zijn per persoon, inclusief lunch, exclusief BTW. Voor alle trainingen geldt dat er 

minimaal tien deelnemers geboekt moeten zijn om op de betreffende data de training doorgang 

te laten vinden.Aan iedere training is een examen verbonden dat met goed gevolg moet worden 

afgelegd ten einde in het bezit te komen van het officiële Genetec certificaat. De training wordt 

gegeven door een Genetec trainer.

Deelnemers moeten een Laptop / Notebook computer (XP Pro of Win 7 Pro, geen Home o.i.d.) 

meenemen waarop software geïnstalleerd mag worden. Camera’s en switches en dergelijke wordt 

verzorgd. Deelnemers ontvangen (Engelstalig) trainingsmateriaal.

Factuur ontvangt u na inschrijving van de cursus en dient binnen 30 dagen voldaan te zijn.

BEDRIJFSPROFIEL
Videoguard B.V. levert digitale, op netwerk gebaseerde IP video systemen. Deze complete oplossingen bestaan 
o.a. uit (netwerk, IP) camera’s, videoservers, Netwerk Video Recorders (NVR’s) en videomanagement software. 
De videoguard systemen bieden gebruikers de mogelijkheid om overal en altijd de beelden te vergelijken, op te 
nemen en opgenomen beelden eenvoudig terug te zoeken en te beheren. De intelligente, digitale technologie 
zorgt voor een minimale werk- en operator belasting door alleen relevante beelden weer te geven. Ook het 
terugzoeken van belangwekkend beeldmateriaal is zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Diverse bronnen 
kunnen beelden genereren zoals netwerk (IP) camera’s, videoservers (voor analoge coax camera’s) en Digitale 
Video Recorders (DVR’s). De Videoguards systemen zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen van eenvoudige 
4-kanaals home/retail oplossingen tot een professioneel camerabeveiligingssysteem (multi cliënt / multi recorder, 
met 50+ camera’s), gebruikmakend van bedrade of draadloze communicatie. Videoguard systemen worden 
geïnstalleerd door erkende beveiligingsinstallatie- en ICT bedrijven.

SECURITY CENTER -
OMNICAST TRAINING

VIDEOGUARD BV Mercurion 30 6903 PZ Zevenaar      TELEFOON +31 85 041 051 0      SALES sales@videoguard.nl      ADMINISTRATIE administratie@videoguard.nl      

SUPPORT support@videoguard.nl      WEBSITE www.videoguard.nl     IBAN ABN AMRO NL70ABNA0422655945      KVK 58562672      BTW NL8530902494B01

Dinsdag 15,en woensdag 16 oktober 2019

VideoGuard, Professor Eykmanweg 6, 5144 ND Waalwijk

SYNERGIS BASIC 
TECHNICAL CERTIFICATION

De Synergis Software en hardware wordt alleen geleverd aan geautoriseerde en getrainde 

installateurs/systemintegrators/resellers, en in combinatie met een serviceovereenkomst. 

Om deze autorisatie te krijgen, dient de volgende training gevolgd te worden: 

€ 695,- ex btw

SYNERGIS TECHNICAL CERTIFICATION TRAINING

Vooruitbetaling voorafgaand aan het evenement

Systeembeheerders, projectmanagers 
en IT-professionals

De Security Center-Omnicast-videomanagement software wordt alleen geleverd aan 

geautoriseerde en getrainde installateurs/systemintegrators/resellers, en in combinatie met 

een serviceovereenkomst. Om deze autorisatie te krijgen, dient de volgende training gevolgd te 

worden:

Security Center - Omnicast Advanced Technical Certification Training

   OPEN SECURITY CENTER - OMNICAST TRAINING

VOOR WIE Security Center - Omnicast training voor technici, systeembeheerders,

projectmanagers en IT-professionals.

DUUR  4 dagen - dinsdag 31 mei, woensdag 01 juni, donderdag 02 juni en vrijdag 03 juni

LOCATIE 

KOSTEN  € 1.595,00 per persoon

Genoemde prijzen zijn per persoon, inclusief lunch, exclusief BTW. Voor alle trainingen geldt dat er 

minimaal tien deelnemers geboekt moeten zijn om op de betreffende data de training doorgang 

te laten vinden.Aan iedere training is een examen verbonden dat met goed gevolg moet worden 

afgelegd ten einde in het bezit te komen van het officiële Genetec certificaat. De training wordt 

gegeven door een Genetec trainer.

Deelnemers moeten een Laptop / Notebook computer (XP Pro of Win 7 Pro, geen Home o.i.d.) 

meenemen waarop software geïnstalleerd mag worden. Camera’s en switches en dergelijke wordt 

verzorgd. Deelnemers ontvangen (Engelstalig) trainingsmateriaal.

Factuur ontvangt u na inschrijving van de cursus en dient binnen 30 dagen voldaan te zijn.

BEDRIJFSPROFIEL
Videoguard B.V. levert digitale, op netwerk gebaseerde IP video systemen. Deze complete oplossingen bestaan 
o.a. uit (netwerk, IP) camera’s, videoservers, Netwerk Video Recorders (NVR’s) en videomanagement software.
De videoguard systemen bieden gebruikers de mogelijkheid om overal en altijd de beelden te vergelijken, op te
nemen en opgenomen beelden eenvoudig terug te zoeken en te beheren. De intelligente, digitale technologie
zorgt voor een minimale werk- en operator belasting door alleen relevante beelden weer te geven. Ook het
terugzoeken van belangwekkend beeldmateriaal is zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Diverse bronnen
kunnen beelden genereren zoals netwerk (IP) camera’s, videoservers (voor analoge coax camera’s) en Digitale
Video Recorders (DVR’s). De Videoguards systemen zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen van eenvoudige
4-kanaals home/retail oplossingen tot een professioneel camerabeveiligingssysteem (multi cliënt / multi recorder,
met 50+ camera’s), gebruikmakend van bedrade of draadloze communicatie. Videoguard systemen worden
geïnstalleerd door erkende beveiligingsinstallatie- en ICT bedrijven.

SECURITY CENTER -
OMNICAST TRAINING

VIDEOGUARD BV Professor Eykmanweg 6 5144 ND Waalwijk    TELEFOON +31 85 041 051 0      SALES sales@videoguard.nl      ADMINISTRATIE administratie@videoguard.nl      

SUPPORT support@videoguard.nl      WEBSITE www.videoguard.nl     IBAN ABN AMRO NL70ABNA0422655945      KVK 58562672      BTW NL853090294B01

Dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 oktober

VideoGuard, Professor Eykmanweg 6, 5144 ND Waalwijk



q  JA, graag meld ik mij aan voor de volgende training;

    OPEN SECURITY CENTER - OMNICAST TRAINING

VOOR WIE Security Center - Omnicast training voor technici, systeembeheerders,  

  projectmanagers en IT-professionals.

DUUR  4 dagen - dinsdag 31 mei, woensdag 01 juni, donderdag 02 juni en vrijdag 03 juni

LOCATIE Locatie mede afhankelijk van waar de deelnemers vandaan komen maar zal plaats  

  vinden in een van der Valk Hotel.

KOSTEN  € 1.595,00 per persoon

Contactpersoon

Bedrijfsnaam

Adres 

Postcode/Woonplaats

Telefoon     Mobiel

Email       

Datum

Uw Referentie

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

DE VOLGENDE PERSONEN MELDEN ZICH AAN: 

Naam E-mail Mobiel Functie

Handtekening

SECURITY CENTER -
OMNICAST INSCHRIJFFORMULIER

Dinsdag 15,en woensdag 16 oktober 2019

VideoGuard, Professor Eykmanweg 6, 5144 ND Waalwijk

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

€ 695,- ex btw

SYNERGIS BASIC 
TECHNICAL CERTIFICATION

SYNERGIS TECHNICAL CERTIFICATION TRAINING

Systeembeheerders, projectmanagers 
en IT-professionals


