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Basiliek van H.H. Agatha en Barbara beter beveiligd
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Nadat enige jaren geleden door Dialoog Church Sound
een nog altijd prima functionerend kerkgeluidssysteem
is aangelegd, is de Basiliek van Oudenbosch nu ook
voorzien van een compact camerasysteem.

Vrij toegankelijk
Behalve tijdens de erediensten, is de
basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in
Oudenbosch dagelijks voor een geïnteresseerd publiek vrij toegankelijk. Om meer
over deze bijzondere en markante kerk te
vernemen, bestaat de mogelijkheid tot
een rondleiding onder begeleiding van
een gids. Bezoekers kunnen ook op eigen
gelegenheid de kerk bezichtigen.
Toezicht noodzakelijk
Bij het overgrote deel van het publiek
kun je wel uitgaan van de goede bedoelingen. Helaas is dit niet altijd het geval
en moet worden voorkomen dat bezoekers op plaatsen komen waar dat niet is
toegestaan of zelfs vernielingen aanrichten. Daarom is een modern beveiligingssysteem
een
eerste
vereiste.
Beelden van de bewakingscamera's
kunnen dan wordt gebruikt voor de
verzekering, een aangifte bij de politie of
soms om een gesprek aan te gaan met
de ouders van een kind als deze al dan
niet per ongeluk iets vernielt.

Ontwerp en realisatie
Aan de hand van de wensen heeft Dialoog
Church Sound een modern beveiligingssysteem ontworpen. De installatie hiervan
had nog wel wat voeten in aarde: de
bekabeling van het oude systeem was
niet meer geschikt en moest worden vervangen. Daarbij kwam dat de plaatsing
van de camera’s door Theo Dul soms ‘op
hoog niveau’ moest worden uitgevoerd.

Modern beveiligingssysteem

Beveiliging operationeel

Alhoewel in de kerk reeds een camerasysteem aanwezig was, liet de kwaliteit
daarvan te wensen over. Het betrof een
al wat verouderd systeem met minder
lichtgevoelige camera’s waardoor de donkere gedeelten op de controlemonitor niet
goed zichtbaar waren. Om die reden
heeft de Stichting Promotie Basiliek van
Oudenbosch de kerk een nieuw en modern camerasysteem geschonken.

Inmiddels zijn op vier kwadranten van de
controlemonitor de registraties van de
afzonderlijke camera's te zien. Daarnaast
wordt het beeld van een afzonderlijke
camera op een wat groter scherm vertoond. De beelden worden in hoge HD
kwaliteit in kleur op een harde schijf
geregistreerd en kunnen desgewenst
later worden teruggezien. Binnenkort
wordt het systeem ook op het computernetwerk aangesloten waardoor de camerabeelden ook thuis op een PC, tablet of
mobiele telefoon live zijn te volgen
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Voorkom vernielingen en diefstal
Als ook uw kerk regelmatig voor bezichtiging is opengesteld, geeft het een goed
gevoel te weten dat deze goed beveiligd
is. Zeker als u te maken krijgt met inbraak of vernielingen. Wanneer de beelden nodig zijn voor nader onderzoek of
opsporing, en op een later tijdstip eenvoudig zijn te reproduceren. is zo'n camerasysteem uiterst zinvol Ook uw verzekeringsmaatschappij zal deze vorm van
beveiliging toejuichen. Een dergelijk
systeem is eenvoudig te realiseren en
simpel te bedienen. Qua aanschafkosten
biedt het veel mogelijkheden.
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Ook toezicht in uw kerk
We vernemen graag van uw interesse en
informeren u graag ter plaatse over de
mogelijkheden. Een afspraak daartoe maakt U
door te bellen met 040-2420840.
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