
OPTIMALE BEVEILIGING 
PRO-WATCH® INTELLIGENT 
COMMAND 
Een uniforme beveiligingsoplossing voor totaal situationeel bewustzijn.

Pro-Watch Intelligent Command van Honeywell is een krachtig platform dat beveiliging 

transformeert en de Pro-Watch Integrated Security Suite (ISS) naar nieuwe hoogtes 

brengt. Intelligent Command combineert toegangscontrole- en videobeheer in een 

enkele, intuïtieve weergave om situationeel bewustzijn voor beveiliging te optimaliseren 

en eigendommen veiliger te maken.

FUNCTIES IN ÉÉN 
OOGOPSLAG
Toegankelijkheid op afstand

• Webgebaseerde toepassing

• Systeemgezondheidsdashboards

• Dashboards voor veiligheidsnaleving 
voor gebouwen

• Aangepaste salvó s en 
opeenvolging van prioriteiten

Snelle incidentrespons

• Aanpasbare workflows

• Voeg een exportbewijs toe 

• Mobiele app ondersteund

• Zoek- en filterfunctionaliteit voor 
geprioritiseerd alarmbeheer

• Meer dan 12 lokale talen

Robuuste kaartnavigatie

• Verbonden beveiliging over 
geografische locaties

• Ondersteuning online GIS-kaarten, 
inclusief OpenStreetMap

• Ondersteuning voor 
verdiepingsplattegronden 
met meerdere lagen

Gecentraliseerd apparaatbeheer

• Bulk firmware-update 
voor camerá s

• In bulk bijwerken onderhoud 
wachtwoorden

• Rolgebaseerde gebruikersrechten 
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www.security.honeywell.com/nl
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PRO-WATCH  
INTELLIGENT COMMAND

SITUATIONEEL 
BEWUSTZIJN
Pro-Watch Intelligent 
Command is een web-
gebaseerde toepassing 

die het aantal externe gebruikers van 
thin clients exponentioneel verhoogt, 
wat organisaties helpt om altijd en overal 
totaal situationeel bewustzijn te bereiken. 

Het beschermen van bewoners in 
geval van een geactiveerd incident zijn 
kritieke vereisten voor elke onderneming. 
Pro-Watch Intelligent Command voorziet 
beveiligingsgebruikers van directe 
zichtbaarheid en direct inzicht voor het 
omgaan met elke situatie met aanpasbare 
incidentworkflows en alarmmeldingen 
met hoge prioriteit in de weergave 
Alarmbeheer of op GIS-kaarten. 

Bedienaars ervaren een positieve 
transformatie in hun dagelijkse 
productiviteit, door gebruik van 
Honeywell videoanalyse en metadata 
met het vermogen om te zoeken naar 
en filters te gebruiken voor belangrijke 
alarmtriggers. 

KAARTEN EN 
ALARMEN
Beveiligingsgebruikers 
kunnen de voldoening 
hebben van snelle 

responstijden voor situaties met live 
video of onmiddellijk afspelen en ook 
met aanpasbare salvoweergaven om te 
verzekeren dat de kwetsbaarste locaties 
te allen tijde onder surveillance staan.  

GIS-kaarfunctionaliteit biedt het 
vermogen om ruimtelijke en geografische 
gegevens vast te leggen en te analyseren, 
terwijl met kaarten van plattegronden 
van verdiepingen gemakkelijke 
locatiebewustzijn kan worden verkregen 
binnen de structurele indeling van het 
gebouw. 

Bovendien voorzien automatische 
meldingen van alarmen op kaarten 
in een visuele locatie en begrip van 
de beveiligingsdreiging, waardoor 
het mogelijk is om onmiddellijke te 
reageren en exacte coördinaten te 
communiceren naar de autoriteiten voor 
herstel. Incidenten kunnen bovendien 
gemakkelijk worden geëxporteerd naar 
relevante autoriteiten en het in bulk 
bijwerken van firmware en wachtwoorden 
bij camerá s worden ondersteund om 
waardevolle gebruikerstijd te besparen.

BEVEILIGING 
MET GEMAK 
BEHEREN
Pro-Watch Intelligent 
Command biedt intuïtieve 

functies waardoor beveiliging gemakkelijk 
kan worden beheerd. Er wordt voorzien in 
diverse dashboards en tools om de totale 
gezonheid van het systeem efficiënt te 
bewaken en beheren en tevens gelijktijdig 
gecentraliseerd beheer te voeren over 
wachtwoorden en firmware-updates over 
meerdere apparaten. 

Pro-Watch Intelligent Command brengt 
voor nu en in de toekomst beveiliging naar 
nieuwe hoogtes, omdat het de laatste 
technologieën en geavanceerde analyse 
bij elkaar brengt om bedrijfsvoering, 
mensen en eigendommen te beveiligen. 

DE KRACHT VAN PRO-WATCH INTELLIGENT COMMAND
Pro-Watch Intelligent Command is ontworpen voor organisaties met meerdere 
geografische locaties, die behoefte hebben aan surveillancedekking over een breed 
gebied en met hoge dichtheid om beveiligingsrisicó s te bewaken, te beschermen 
en te beperken. De productiviteit en gebiedsdekking van de beveiliging wordt 
geoptimaliseerd door de externe toegang van Pro-Watch Intelligent Command, 
die ook bijdraagt aan het verlagen van operationele kosten. 

Naadloos situationeel bewustzijn en vereenvoudiging van veiligheid met 
gebruikersvriendelijke capaciteiten voor kaartnavigatie, snelle workflows voor 
incidentrespons en intuïtieve systeemgezondheidsdashboards maken Pro-Watch 
Intelligent Command de gewenste geïntegreerde beveiligingsoplossing van 
vandaag en voor de toekomst.


