
 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

, een werk van elke dag, een aandacht van elk 
ogenblik, 

uw veiligheidsniveau en uw benodigdheden zullen uw keus 
begeleiden 
in ons compleet diensten Gamma : 

 Full Operator supported afstandbewaking dienst 24 uur per dag 
en 365 dagen  
per jaar  zonder enige beperking op het aantal contact personen.

 Twijfelopheffing via Audio en Video apparatuur. 

 Controle over het IN en UIT schakelen van uw Alarm installatie :   
Dankzij de waakzame opvolging van onze operatoren, bent u altijd 
zeker dat uw alarmsysteem tijdens risico periodes ingeschakeld is 
en dat het niet onder bedreiging wordt uitgeschakeld. 

 On-Time Reporting via Email en Fax :  Op regelmatige tijdstippen 
ontvangt u een verslag van alle evenementen die zich op uw alarm 
systeem hebben voorgedaan. 

 Web Access MY HORUS :  Via Internet, hebt u toegang tot alle 
gegevens inzake het evenementen historiek van uw Alarm systeem 
evenals de door onze operatoren ondernomen acties. 

 Driedubbele receptiviteit voor High Security backup 

transmissie systemen :  
Om u te wapenen tegen de sabotage van uw telefoonlijn, is een 
dubbele transmissie van de signalen van uw alarm systeem de 
meest efficiënte oplossing.  
Met CONNEXCENTER hebt u de keuze over de RADIO, 
GSM en IP technologieën. 

 Opvolging van Interventie :  U wenst een snel en efficiënt zicht op 
de interventies van uw agenten of techniekers, CONNEXCENTER 
registreert al de gegevens en levert u gebruiksklare rapporten. 

Wees zeker van uw veiligheid, 

kies voor de Telebewaking van !! 
Beschikt U over een gecertificeerd Alarm Systeem ? 
Vraag uw installateur naar CONNEXCENTER ’s best voor uw geschikte 
Afstandsbewaking diensten. Via zijn tussenpersoon, gaat u op een snelle en 
deskundige manier van onze kwaliteit kunnen genieten. 

TIP : CONNEXCENTER afstandsbewaking contract geeft recht tot 

belasting-vermindering ten rede van 30 % van de gedane uitgaven met een 
maximaal aftrekbaar bedrag ( contacteer uw installateur voor meer 
inlichtingen ). 



 

 

 


