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© Copyright MPL Alle rechten voorbehouden.  

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op dit document 
aantreft bij MPL of zijn gelicenceerd aan MPL. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, 
verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet 
toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door MPL of tenzij aan de 
onderstaande voorwaarden wordt voldaan .Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload 
worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel 
gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright- tekst in elke copy aanwezig is: “© 
Copyright MPL”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en 
mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. 

Wijzigingen voorbehouden  

 

 

     Verschil in aansluiten Traditioneel versus Building Intelligent Solutions 
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1.Traditioneel aansluiten  

 

Inbraak installaties kunnen aangesloten worden in het proces zoals dat nu gaat  

-Promnummer opvragen  

-Aansluiten en testen  

-Opleverdocument ingevuld terug sturen  

(Voor zeer afwijkende protocollen graag vooraf contact of dit mogelijk is) 

 

Document kan online worden ingevuld 

http://www.mpl.nl/uploads/documents/2016/05/Inbraak_Opleveringsformulier_installateurPDF_in.

pdf 

 

2.Traditioneel (plus) Camera’s worden aangesloten volgens onderstaande proces: 

 

Waarom Plus. Omdat camera’s altijd in Winguard worden gezet. MPL kent geen losse VMS 

oplossingen / web Based oplossingen. Verificatie van beelden is geïntegreerd met de traditionele 

alarm verwerkingsoftware. (Melding = beeld met standaard workflow proces) 

 

In punt 1 en 2 is altijd sprake van een Niet gesegmenteerde database toepassing. Dit betekent ook 

dat er geen mogelijkheid bestaat zelf de handeling te doen.  

 

A. Inventarisatie camera / netwerk document  

Als er camera’s aangesloten moeten worden is het voor ons beiden belangrijk dat dit proces efficiënt 

verloopt. Wij vragen u daarom de technische specificaties die gevraagd worden in het document  aan 

onze technische support desk aan te leveren via de mail. Hier kijken wij naar de specificaties, 

hardware en firmware om de na te gaan of deze is te koppelen binnen onze software.  

Hierna  zullen wij na ontvangst zo snel mogelijk contact opnemen om dit te bespreken. Indien dit 

door ons wordt ondersteund kunnen wij u een voorstel doen met hierin de vervolgstappen tot het 

succesvol en efficiënt  connecteren van de camera’s  

 

Document kan online worden ingevuld 

http://www.mpl.nl/uploads/documents/2016/08/Aanmeldformulier_CamerasNetwerken_PDF_invul

baar.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpl.nl/uploads/documents/2016/08/Aanmeldformulier_CamerasNetwerken_PDF_invulbaar.pdf
http://www.mpl.nl/uploads/documents/2016/08/Aanmeldformulier_CamerasNetwerken_PDF_invulbaar.pdf
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Opbasis van uw document zijn de volgeden punten benoemd in het voorstel.  

Uitgaande van een beperkt aantal camera’s zien wij dit als een klein project.  

Tot max. 10 camera’s.  

 

 Interface aanwezig MPL    in/out company   

 Camera abonnement per camera   Prijslijst  

 Controle van de camera’s    prijslijst 

 Licentie kosten per camera    Prijslijst  

 SMA percentage per camera    Prijslijst  

 Integratiekosten totaal eenmalig   Prijslijst tot 4 camera’s +extra camera 

(max.10)(maatwerk) 

 Doel van de camera’s    document  

 Verbindingen      document  

 Contactpersonen     document  

 

B. In bedrijfstel protocol installateur  

Op basis van alle bekende wensen en eisen die uit de inventarisatie is gekomen is er een ontwerp. 

Vanuit dit technische ontwerp zal worden weergegeven hoe de verschillende onderdelen van het 

systeem geconfigureerd dienen te worden. Opgenomen hierin is voor alle betrokkenen oa camera 

benamingen, opname restricties,duur, gebruikers, rechten, IP instellingen, licenties en het doel van 

de camera’s. 

 

C. Pre- configuratie en documentatie door installateur 

De camera’s worden voorzien van IP adressen en de juiste instellingen, servers worden voorzien van 

software, licenties en configuraties. Al deze configuraties worden ook weer vastgelegd in een revisie 

document. 

 

D. FAT Factory acceptance Test door de Installateur 

Hierin worden de verschillende configuraties en instellingen gecontroleerd en of alles nog steeds 

volgens het wensen en eisen pakket is opgebouwd. Hierna kunnen er afspraken worden ingepland 

met MPL voor een datum om te connecteren.  

 

E. Inbedrijfstelling  On -Site  

Wanneer de camera’s zijn geplaatst en de verbindingen in het netwerk aanwezig is komt de 

inbedrijfstelling. Hier word het systeem optimaal ingeregeld voor de gewenste dienstverlening. 

Vanuit MPL zal dan worden gelet op de verbindingen, kwaliteit en positionering van de beelden. 

 

F. SAT Site acceptance Test door Installateur /MPL 

Met de klant zal de oplevering worden doorgenomen zoals deze is afgesproken. Werkt alles zoals 

afgesproken?  De alarmcentrale zal een opleveringsrapport opmaken. Deze zal worden gestuurd naar 

u en de klant ter bevestiging van de positionering en de kwaliteit van de beelden en de verbinding.  
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Alarm = traditioneel = direct  

 

 
 

 

3. Integratie van Sub systemen in BIS Building Intelligent Solutions  

 

In het document “ Hoe sluit ik aan bij MPL”  hebben wij dit beschreven.  

 

De installateur levert de nodige informatie aan om een voorstel te kunnen maken. MPL is in dit 

concept altijd gesprekspartner in samenwerking met de installateur.  

Voor een eerste inventarisatie hebben wij een document beschikbaar.  

De overeenkomst loopt altijd via de eindklant.  

 

Deze oplossing bestaat uit een gesegmenteerde oplossing van de databases. 

( ovb / medio 2017 is deel service mogelijk via verschillende business modellen) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Client toepassing SMS operationeel 
Medio 2017 
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Volledige integratie van de Alarminstallatie. Op zone of alle datapunten in combinatie met 

camerabeelden. 

 
 

 

Aandachtpunten  

Zie onze documenten die u kunt gebruiken en online kunt invullen op onze site www.Mpl.nl  

 

Brand BMC 

belangrijke wijziging in het brandbesluit van de VEBON –NOVB ( Protocol Automatische 

Branddoormelding naar de PAC Particuliere Alarmcentrale Van MPL). Zie hiervoor ons schrijven.  

 

Deze meldingen kunnen traditioneel worden aangesloten zoals beschreven. Maar de meerwaarde zit 

in de directe verificatie, volgens audit trail en  visueel in BIS. Zie hiervoor het document “ Hoe sluit ik 

aan bij MPL”   

 

 
 

 

Gezamenlijk maken wij het Project  

 


