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2020 Zorgde voor een wereldwijde pandemie. Sociale onrust. Politieke verdeeldheid. Ongekende 
bosbranden. En een bijna record brekend orkaan- en tyfoonseizoen. Hoe opgelucht de wereld ook 
moge zijn om dit uitdagende jaar achter ons te laten, al deze uiteenlopende gebeurtenissen zijn niet op 
magische wijze verdwenen toen het nieuwe jaar op 31 december om klokslag middernacht werd ingeluid.

Sterker nog, deze voortdurende onzekerheid over de hele wereld is het onderliggende thema voor 
de meeste, zo niet alle trends in de veiligheidsindustrie die we voorspellen voor 2021. Het versnelt 
bijvoorbeeld de overgang naar de cloud, versterkt de vraag naar veiligheid in combinatie met privacy. 
Daarnaast benadrukt het de noodzaak om nauwkeurige gegevens en analytics te verschaffen zodat er 
snellere, betere en beter geïnformeerde beslissingen kunnen worden genomen.

Hier is hoe onze experts het komende jaar zien voor de videobewaking industrie.
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De markt voor videobewaking zal naar verwachting groeien van 45,5 miljard dollar in 2020 tot 74,6 miljard dollar in 2025.  



Ongeveer 90 procent van de bedrijven geeft aan zaken 
te doen in de cloud. De adoptie ervan begon een paar 
jaar geleden te stijgen toen de Millennials - inmiddels 
een dominante generatie in de beroepsbevolking - hard 
aandrongen op de flexibiliteit om overal en altijd te 
kunnen werken. Fast forward naar 2020 en we zagen 
de trend van thuiswerken versnellen door COVID-19, 
toen het bedrijfsleven de productiviteit met aan huis 
gebonden medewerkers op peil hield.

Dit alles gezegd hebbende: ongeveer 10 procent van 
de videobewaking is slechts in de cloud. De rest wordt 
nog steeds opgenomen op een server, een machine 
of computer in de faciliteit waar de camera’s zijn 
geïnstalleerd. 

Dat verandert. De reden daarvoor is vooral omdat de 
voordelen van cloud op het gebied van videobewaking 
krachtig en onmiskenbaar zijn, waaronder grote 
kostenbesparingen, verhoogde databeveiliging, toegang 
en onderhoud op afstand, flexibele opslag en retentie, 
schaalbaarheid, verhoogde stabiliteit en disaster 
recovery. Bovendien zijn bandbreedte problemen niet 
langer een haalbaar argument tegen cloud computing, 
omdat er enorme vooruitgang is geboekt op het gebied 
van de beschikbaarheid van internet bandbreedte.

Tot slot maakt de cloud ook een open platform 
mogelijk, dat een flexibele, snelle technologische 
innovatie en een lange levensduur bevordert.

De video bewakingsbranche 
adopteert cloud.

EEN

van de 
bedrijven geeft 
aan zaken te 
doen in de 
cloud.

van 
videobewaking 
is in de cloud, 
maar dat aantal 
neemt toe.
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Videobewakingssystemen zijn niet alleen meer bedoeld voor de veiligheid, ze zijn ook een waardevol 
hulpmiddel voor business intelligence (BI). Veel leveranciers van video management systems (VMS)  hebben 
dit aangegeven, maar het grootste deel van de branche heeft hier geen gehoor aan gegeven. Ruime 
beschikbaarheid en toepassing van AI en BI om videobewaking te transformeren weerspiegelt de Gartner Hype 
Cycle. Ze zijn door de cyclus van “Technology Trigger” naar “Peak of Inflated Expectations” tot aan de “Trough 
of Disillusionment” en geleidelijk aan weer terug naar de “Slope of Enlightenment” gegaan. Het bereikt nu het 
“Plateau of Productivity”, wat betekent dat AI en BI in videobewaking de norm worden.

Uiteindelijk zal smart cloud videobewaking met passende privacy- en cybersecurity het bedrijfsleven en de 
samenleving veel veiliger maken, bijvoorbeeld door het opsporen van wapens, vreemd rijgedrag, overvallen 
en verdacht rondhangen van mensen. Daarnaast zullen bedrijven hun klantengedrag, service en algemene 
retailactiviteiten analyseren om een aanzienlijk betere klantervaring te bieden. Ook fabrikanten zullen 
producten van hogere kwaliteit leveren, op een veiligere en snellere manier.

Om een beetje verder te gaan: AI vermindert ook het aantal valse alarmen, een groot probleem in de 
beveiligingsindustrie. Analyse kan ervoor zorgen dat het systeem geen onnodige alarmen activeert vanwege 
goedaardige bewegingen, zoals dieren die zich bewegen in het zicht van de camera of door golvende gordijnen. 
Daarnaast zijn geavanceerde algoritmen nu in staat om leeftijdsgroepen, geslachten, kledingkleuren en zelfs 
details te identificeren, bijvoorbeeld of bezoekers die een gebouw binnenkomen een gezichtsmasker dragen of 
zich aan de anderhalve meter regel houden.

Kunstmatige Intelligentie (KI) zullen 
videobewakingssystemen transformeren in nog 
waardevollere bedrijfsoplossingen.  

TWEE

 “Uiteindelijk zullen slimme cloud-
videobewaking met de juiste privacy- en 
cybersecurity-bescherming bedrijven en 
gemeenschappen veel veiliger maken.”
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Naarmate videobewaking een steeds gangbaarder instrument wordt in alle sectoren en op alle 
continenten, wordt het gebruik ervan steeds vaker gereguleerd. Voorbeelden daarvan zijn:

De nalevingseisen nemen toe en 
veranderen snel.

DRIE

De landbouwindustrie verandert snel om 
technologie toe te passen om de ontwikkeling 
van de veestapel en de gewassen beter te 
kunnen volgen. Videobewaking geeft boeren de 
mogelijkheid om onregelmatigheden of incidenten 
direct op hun telefoon of andere apparaten te 
controleren via notificaties. 4G-mogelijkheden 
geven hen de mogelijkheid om video te streamen 
vanuit afgelegen stallen en velden. In sommige 
landen is de cannabiswetgeving aan het veranderen. 
De regelgeving die betrekking heeft op zaken als 
videoresolutie en -bewaring, toegang op afstand 
voor wetshandhaving en off-site videoback-up 
varieert sterk van staat tot staat, en zelfs van 
gemeente tot gemeente.

De landbouwindustrie

Beleid dat wordt opgelegd door nationale 
wetshandhavingscommissies met betrekking 
tot wanneer, waar en hoe politieagenten 
hun op het lichaam gedragen camera’s 
bedienen, is veel aanwezig en uiteenlopend. 
We voorspellen dat dit beleid in de niet al te 
verre toekomst ook zal worden uitgebreid naar 
commerciële camera’s die op het lichaam worden 
gedragen voor thuisbezorgers, verpleegsters, 
schoonmaakploegen en massagetherapeuten.

Op het lichaam gedragen camera’s
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De eisen voor de naleving van de voorschriften 
voor het speciaal onderwijs breiden zich uit, 
waarbij verschillende staten eisen dat de 
districten toezicht houden om de studenten 
te beschermen die mogelijk niet in staat zijn 
om zelf aangifte te doen van misbruik of 
mishandeling.
 

De onderwijssector

Deze branche wordt in de Verenigde Staten 
streng gereguleerd door HIPAA (Health Insurance 
Portability and Accountability Act). In het kader 
hiervan wordt videobewaking gebruikt door 
zorginstellingen om patiënten en hun medische 
dossiers te beveiligen, maar ook door personeel, 
bezoekers en de instelling zelf. 

Gezondheidszorg

Elk bedrijf dat regelmatig in contact komt met 
creditcardgegevens moet voldoen aan de PCI DSS 
(Payment Card Industry Data Security Standard). 
Om ervoor te zorgen dat de kaartgegevens niet 
worden beschadigd of om incidenten snel te kunnen 
onderzoeken, is het noodzakelijk om de fysieke 
toegang tot gevoelige gebieden te bewaken en de 
verzamelde bewakingsgegevens te bewaren.

Betalingen
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IT afdelingen houden zich nu bezig met 
videobewaking en zijn daar in veel gevallen ook 
eigenaar van.

VIER
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Decennialang was het beveiligingsteam eigenaar van het videobewakingssysteem in een kantooromgeving. De 
afgelopen jaren zijn IT-leiders echter niet alleen betrokken geraakt bij het video management systeem, maar zijn 
ze er ook daadwerkelijk eigenaar van geworden. Als onderdeel van hun IT strategie maken bedrijven gebruik 
van video voor de verbetering van hun bedrijfsprocessen om de voordelen van bewakingsinvesteringen te 
maximaliseren en tegelijkertijd onnodige operationele overhead te verminderen.

De belangrijkste drijfveer voor deze verschuiving is hun diepgaande begrip van het belang van cyberbeveiliging. 
Als beheerders van het computernetwerk van het bedrijf trekken ze lessen uit het beheer en de beveiliging van het 
netwerk - waaronder e-mail, het CRM-systeem (Customer Relationship Management), boekhoudsoftware en meer 
- en passen ze deze toe op andere potentiële kwetsbaarheden, zoals bewakingscamera’s. 

Daarnaast waardeert het IT team de lage onderhoudskosten (zowel operationeel als infrastructureel), de manier 
waarop het VMS de bandbreedte beheert, de flexibiliteit van de camera’s en de enorme integratiemogelijkheden 
die inherent zijn aan de cloud technologie. Steeds meer fundamentele bedrijfstoepassingen, waaronder point 
of sale, toegangscontrole en procescontrole integreren met videobewakingssystemen. Daardoor speelt IT een 
belangrijkere rol bij het waarborgen van de compatibiliteit, toegang en veiligheid.



Of het nu gaat om onze telefoon, fitness tracker, spraakbesturing (Echo, Alexa), camera deurbel of thermostaat, 
consumenten zijn erg afhankelijk geworden van IoT-apparaten (Internet of Things). Het is dus geen 
verrassing dat we een samenloop van consument en commercie zien - “ik heb het (automatisering, controle, 
kostenreductie, verhoogde productiviteit, real-time toegang, etc.) thuis. Dus waarom niet op het werk?”

Een open en verbonden ecosysteem maakt het voor bedrijven en ontwikkelaars mogelijk om een willekeurig 
aantal applicaties te integreren op één VMS platform. Het platform zorgt voor al het zware werk van de interface 
met de camera’s, het opnemen van video, het veilig verzenden en opslaan van video naar de cloud en het 
beschikbaar maken van video voor gebruik in de geïntegreerde applicaties.

Klanten verwachten dat de systemen open 
en verbonden zijn, naarmate de waarde 
duidelijker wordt.

VIJF

• Toegangscontrole
• Point of Sale
• Business Analytics
• Sensorbewaking
• Alarmbeheer
• Live videomuur

Eindeloze mogelijkheden 
voor API-integraties, inclusief 
maar niet beperkt tot:
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Een open, cloudgebaseerde API (Application 
Programming Interface) biedt eindgebruikers:

Toegang tot waardevolle 
analyses

Naadloze integratie met 
andere applicaties, zoals 

point-of-sale (POS) systemen 
en gebouwbeheersystemen 

(BMS)

Mogelijkheid om 
gemakkelijk te innoveren

Flexibiliteit om de specifieke 
technologie te kiezen die ze 

willen en nodig hebben

Middelen om het meeste 
uit investeringen in 

legacytechnologie te halen

Snelheid tot de markt

30% van de bedrijfseigenaren zei dat API-integraties een 
rol speelden in het vermogen van hun organisatie om op 
COVID-19 te reageren.
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Deze open, flexibele, klantgerichte 
benadering van technologieontwerp 
zal een belangrijke motivator blijven 
voor eindgebruikers bij het kiezen 
van een VMS platform en partner. 
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Het model van abonnementen wint aan kracht.
BONUS VOORSPELLING

Dit is niet zozeer een voorspelling, maar een feit. VSaaS, of Video Surveillance as a Service, verwijst naar 
gehoste cloudgebaseerde videobewaking en biedt vele voordelen, waaronder: 

Lagere kosten

Het VSaaS-model heeft extreem lage initiële 
kapitaaluitgaven, samen met voorspelbare 
maandelijkse bedrijfskosten.

Eenvoudige installatie en voortdurende 
ondersteuning

Een cloudgebaseerd systeem kan op aanvraag 
worden geïmplementeerd en doorlopende 
ondersteuning wordt off-site uitgevoerd door de 
provider.Lagere totale eigendomskosten

Wanneer alle kosten zijn meegerekend, zijn de 
lopende maandelijkse abonnementskosten lager 
vanwege de schaalvoordelen van de gedeelde 
cloudinfrastructuur en ondersteuning.

Flexibiliteit, schaalbaarheid en technologische 
evolutie

Cloud Systemen gebruiken een grote gedeelde 
cloud infrastructuur voor video-opslag, waardoor 
ze enorme schaalvoordelen en flexibiliteit bieden.Bandbreedtebeheer

Cloudsystemen hebben een zeer geavanceerd 
bandbreedtebeheer om het verbruik te ver-
minderen en een vlottere weergave op afstand 
te bieden.

Levensduur van technologie en API’s

API’s voor analyse, integratie en toepassingen 
zijn open en openbaar gepubliceerd. Volledig 
functionele API’s kunnen in andere systemen 
worden gebruikt.Betrouwbaarheid en redundantie

Clouddatacenters hebben dubbele en 
driedubbele redundantie. Externe toegang

Cloudgebaseerde systemen zijn ontworpen voor 
externe toegang.

Cybersecurity

Geavanceerde cloud gebaseerde video management 
systemen hebben niet de cybersecurity 
kwetsbaarheden van traditionele systemen. Er zijn 
geen open poorten, geen onsite firewalls en geen 
on-premises software. Er hoeven geen firewall 
installaties te worden uitgevoerd.
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5G komt eraan.
BONUS VOORSPELLING

5G Is de vijfde en volgende generatie mobiele 
communicatietechnologie. De snelste 5G-netwerken 
zijn naar verwachting minstens 10 keer sneller dan 
4G LTE, aldus GSMA. Het is al gelanceerd, zij het op 
kleine schaal, en wordt voornamelijk gedreven door de 
noodzaak om meer apparaten aan te sluiten en meer 
gegevens te verzamelen. 

Van de nieuwe technologie wordt verwacht dat zij 
transformerende, innovatieve technologieën voortstuwt, 
zowel voor de consumenten- als voor de zakelijke markt. 
5G Zal de videobewaking industrie in het bijzonder, 
de mogelijkheid bieden om video en gegevens van 
talloze apparaten te halen - dus niet alleen van vaste 
videobewakingscamera’s, maar ook van apparaten 
zoals lichaamscamera’s (denk aan buschauffeurs, 
treinconducteurs, Uber Eats chauffeurs) en drones, die 
bijzonder krachtig zullen zijn voor eindgebruikers zoals 
boeren en sportarena’s.

De grootschalige adoptie van 5G zou jaren kunnen 
duren, maar als we er vandaag niet aan werken, zijn we 
zeker te laat. 

sneller dan 4G LTE, 
momenteel de meest 
populaire optie voor 
cellulaire connectiviteit.
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Neem contact op

+1 512 473 0500

NOORD-AMERIKA

+33 202 610 460

EMEA

+81 3 68 68 55 27

AZIË-PACIFIC

+52 55 85 26 4926

LATIJNS-AMERIKA

Bezoek www.een.com voor meer informatie. 

Laten we contact opnemen om te bespreken hoe u 
kunt beginnen met het gebruik van videobewaking 
en analyse als een krachtig instrument voor 
business intelligence. 


