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MOBOTIX
P R A K T I J K B E R I C H T

Van den Bosch Tuin & Terras, Uden, Nederland

Van den Bosch Tuin & Terras opent showroom 
24/7 via MOBOTIX-camera’s
Van den Bosch Tuin & Terras levert sierbestratingen en tuinde-
coraties aan hoveniers en particulieren. Om hoveniers op elk 
gewenst moment toegang te geven tot de showroom en het 
buitenterrein, heeft directeur Wilbèr van den Bosch een slimme 
oplossing voor cameratoezicht geïmplementeerd.

24/7 showroomtoegang
Van den Bosch Tuin & Terras in Uden is een bedrijf met zo’n 15 
medewerkers, dat ruim 3000 soorten sierbestratingen levert en 
een uitgebreid assortiment beelden, haarden, ornamenten, 
tuinhuizen en -meubels, veranda’s en schuttingen. Deze zijn te 
bekijken in voorbeeldtuinen en een showroom. “Wij leveren veel 
aan hoveniers, die samen met particuliere klanten inspiratie 
komen opdoen voor tuininrichtingen”, zegt van den Bosch. 
“Daarom hebben wij een hovenierspaviljoen op het terrein 
geplaatst, waar zij rustig met klanten alle ideeën en de bijbe-
horende kosten kunnen bespreken. Omdat hoveniers overdag 
druk in de tuin aan het werk zijn, spreken zij vaak ‘s avonds of 
in het weekend met nieuwe klanten af. Daar hebben wij op 
ingespeeld door onze showroom en het buitenterrein 24/7 en 
365 dagen per jaar toegankelijk te maken. Na mislukte poging en 
met andere oplossingen, is die behoefte door Elpar ingevuld 
met een videobeveiligingssysteem van MOBOTIX.”

Cameratoezicht met bewegingsdetectie
Om buiten kantoortijden tegelijkertijd meerdere hoveniers met 
klanten het bedrijf te laten bezoeken, is van den Bosch op zoek 
gegaan naar een oplossing voor cameratoezicht met bewe-
gingsdetectie. “Wij willen het voor hoveniers zo makkelijk en 
flexibel mogelijk maken onze collectie met klanten te komen 
bekijken. Als zij zich daarvoor ’s avonds of tijdens het weekend 
bij de poort aanmelden, gaan automatisch de sloten en het 
alarm eraf. Daarna houden de MOBOTIX-camera’s toezicht op 
alle bezoekers, totdat ze het terrein weer verlaten. Omdat 
hoveniers na hun besprekingen wel eens een drankje willen 
nuttigen in ons paviljoen, is het belangrijk dat het alarm niet 
wordt ingeschakeld als zij hun pasje gebruiken om klanten te 
laten vertrekken. Daarom registreert de meegeleverde bewe-
gingsdetectiefunctionaliteit automatisch of iedereen vertrokken 
is en wordt pas daarna het alarm weer ingeschakeld.”
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All-in-one oplossing
“Wij hebben voor MOBOTIX gekozen, omdat Elpar de enige 
leverancier is die aan al onze eisen en wensen invulling kon 
geven”, vervolgt Van den Bosch. “Verder is het een ‘all-in-one’ 
oplossing met duidelijke beelden, zelfs bij weinig licht, die zowel 
makkelijk te gebruiken als te beheren is”. Alle camera’s zijn live 
te volgen op een desktopcomputer in het kantoor, via de 
 MxManagementCenter videosoftware van MOBOTIX. Verder 
regelt de MxActivitySensor dat er geen loze alarmmeldingen 
worden doorgegeven vanwege niet-relevante bewegingen. 
 “MOBOTIX-camera’s onderscheiden zich van andere merken 
met de bewezen hoge kwaliteit en uitgebreide functionaliteit”, 
licht Elpar directeur Frans Penninx toe. “Zoals input-/output-
poorten voor systeemintegraties en standaard audio, maar ook 
het interne geheugen waar alle beelden in eerste instantie 
worden opgeslagen.”

Verkoopondersteunende toepassing
Voor Wilbèr van den Bosch is het MOBOTIX-systeem een belang-
rijke verkoopondersteunende toepassing, waarmee hij de 
openingstijden van het bedrijf aanzienlijk heeft verruimd. Verder 
kan hij zonder ter plaatse aanwezig te hoeven zijn toezicht 
houden op 3.000 m2 showroom en een buitenterrein van 7.000 
m2. “In de huidige marktomstandigheden is het zowel voor 
groothandels als retailers belangrijk om klanten van dienst te 
zijn wanneer dat voor hen het beste uitkomt. Dat hebben wij 
met de MOBOTIX-oplossing op innovatieve wijze gerealiseerd. 

Daarbij houden wij ook rekening met de privacy van onze 
gast en, door in het paviljoen alleen bewegingen te detecteren 
en geen beelden op te nemen. Tenslotte worden er alleen bij 
eventuele incidenten beelden terug bekeken en ben ik als dat 
nodig is via een iPhone app op afstand te raadplegen.”

MOBOTIX System in Use

Cameras:  
c25, D15, p25, S15, T25

Highlights:

Software:  
MxManagementCenter

MxManagementCenter
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MxActivitySensor MxAnalytics Weatherproof Day/Night Sensor
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