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Hé hallo!
Maak kennis met onze krachtpatser!

Een intelligent beveiligingsoog

Gebruiksvriendelijk, intelligent, snel én tegen 
de laagste kosten! Wie wil dat nou niet?

Zorg er samen met MIOS voor dat jij je 
organisatorische maatregelen of meerdere 
bouwprojecten gelijktijdig op afstand perfect 
kan monitoren en zo in control bent. Reken af 
met in- en externe onzekerheden die de 
realisatierealisatie van de doelstellingen in gevaar 
kunnen brengen. Monitor eenvoudig alle zaken 
omtrent beveiliging, bewaking, veiligheid en 
regelgevingregelgeving met MIOS bouwdetectie. Een zelf-
standig denkende unit boordevol innovatieve 
softwarematige oplossingen.  MIOS is de ideale 
oplossing voor alle bouwterreinen, havens en 
maatregelen tot tijdelijke objectbeveiliging.

24/7, altijd en overal!

Waar je ook bent, wanneer je ook wilt: je kunt je 
terrein altijd in de gaten houden.

Vanuit je luie stoel thuis, op kantoor, of in het 
buitenland; met onze app kun je altijd, 24/7 
monitoren hoe jouw project ervoor staat.  
Monitoring van tijdelijke nieuwbouw, bouwter-
reinen,reinen, bedrijfsterreinen, havens en het nemen 
van preventiemaatregelen tot tijdelijke object-
beveiliging is nog nooit zo gemakkelijk geweest. 
MIOS verzekert je van 24/7 bewaking door onze 
(VOC) Video Observatie Centrale.

HebHeb je een groot terrein, vastgoed of verkoop-
plannen? Breid het netwerk dan uit met volledig 
mobiele en met elkaar communicerende MIOS
 units. Zo heb je altijd overzicht en mis je 
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Even kennismaken
Wel zo prettig!

Hebben we contact?

Ben je op zoek naar een betrouwbaar, flexibel en snel systeem zoals MIOS?
Maak kennis jouw contactpersoon Marcel van ‘t Hek, onze Sales Officer. Hij laat je 
graag kennismaken met onze krachtpatser MIOS.

Mijn naam is Marcel

Persoonlijk contact met jou als 
opdrachtgever vind ik erg belangrijk! 
Hier staat wederzijds vertrouwen 
centraal en dat bereik je niet alleen met 
een e-mail. Ik kom graag bij je langs om 
ons MIOS concept aan je voor te stellen.

Ik kijk er naar uit om samen met jou een Ik kijk er naar uit om samen met jou een 
passende oplossing te vinden op het 
gebied van preventiemaatregelen tot 
objectbeveiliging. 

Mocht je vragen hebben, een 
vrijblijvende offerte willen ontvangen of 
met me willen sparren over 
bouwplaatsbeveiliging? bouwplaatsbeveiliging? 

Neem dan contact met me op.

Tot gauw.

Marc
marcel@bouwdetectie.nl      +31 (0)6 126 91 172     +31 (0)88 374 56 00



Kijk eens naar ‘m!
Wat maakt MIOS zo bijzonder?

360° kijkhoek

Onze krachtpatser is uitgerust met 
een bestuurbare camera die 360° 
kan draaien en daardoor een 
optimaal zicht geeft op jouw locatie.

Opvolging

MIOS is uitgerust met intelligente 
detectiefuncties. De beveiligings-
specialisten op de meldkamer 
ondernemen actie wanneer ernstige 
incidenten zich voordoen. Hierdoor 
beveilig je (kosten)efficiënt je terrein.

Licht, compact en compleet

Onze krachtpatser weegt nog geen 5kg. 
Mobiliteit staat centraal waardoor 
(de)monteren en verplaatsen heel 
eenvoudig is. Met onze optionele 
mastadapter krijg je een groter zicht en 
detectiebereik! 

Nightview

In de avonden is de kans het grootst dat 
onbevoegden uw terrein op komen. Met 
onze unieke IR sensoren zorgen we voor 
haarscherpe beelden op de donkerste 
momenten.

Wereldwijde data

Je kunt de beelden altijd en overal 
bekijken. Ook als je op het strand ligt. 
Wanneer de politie beelden wil inzien 
is het mogelijk deze terug te halen als 
bewijsmateriaal.

Plug & Play

Precies zoals er staat; plug & play. 
Stekker erin en draaien maar! Keep it 
simple. Dat zorgt tevens voor een 
flexibele inzet, je zit niet vast aan één 
locatie. Dat is een prettige gedachte!
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Bouwterrein beveiliging
Voor beveiliging en projectmanagement

24/7, altijd en overal!

Mobiel, flexibel & kostenefficiënt.

Units zijn eenvoudig te 
herplaatsen.

Groot zicht- en detectiebereik.

Scherp nachtzicht.

Beeld en beheer in 
eigen hand.eigen hand.

Geen stroom? Ga over 
op onze MIOS Zon Module.

Geen vertraging met 
bewakingsdienst.

Levering van bewijsmateriaal.

Stabiel 4G netwerk.

Plug & Play.Plug & Play.

Jaarlijks kosteloos 
onderhoud.

Voordelen

Beveiliging op jouw bouwterrein

Gereedschap, machines en bouwmateriaal. Een mooie buit voor mensen die niets te 
zoeken hebben op jouw bouwterrein. MIOS is het onopvallende oog dat efficiënt 
waakt over jouw eigendommen. Gecombineerd met onze flexibele 
alles-in-één-service ben je optimaal beveiligd. Wij leveren maatwerk waar nodig en 
zijn altijd flexibel. Vordert de bouw of verandert de locatie? Dan veranderen wij mee.

Optimale beveiliging

Naast bouwterreinbeveiliging bieden we je een 
compleet pakket aan oplossingen voor het 
beveiligen van jouw medewerkers en terrein 
aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
Sluitbegeleiding, Mobiele Surveillance of de 
MIOS in combinatie met onze MIOS Zon Module. 

Wat je ook kiest, onze specialistische Video 
ObservatieObservatie Centrale monitort alle locaties en 
systemen en komt bij onverwachte 
gebeurtenissen direct in actie. 

Zo worden onbevoegden professioneel van het 
terrein begeleid en elke melding wordt 
persoonlijk gecontroleerd om vals alarm uit te 
sluiten.

ZoZo zorgen wij ervoor dat je met minimale 
inspanning van jouw kant maximaal beveiligd 
bent! 

Onze specialisten voorzien je van het ontwerp van het beveiligingsplan, tot de 
uitvoering ervan. Wij nemen deze zorgen uit handen en denken graag met je mee. 
Dat scheelt je kostbare tijd en veel gedoe!
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Logistiek beveiliging
Mensen, goederen en panden goed beschermd 
dankzij onze slimme detectiesoftware

24/7, altijd en overal!

Mobiel, flexibel & kostenefficiënt.

Ongelukken op de werkvloer 
traceren.

Effectieve aanvulling op 
toegangscontroles.

Ladingen worden gevolgd 
van A t/m Z.van A t/m Z.

Voorkomen van interne 
diefstal, fraude en brand.

Traceren van onbevoegden.

Groot zicht- en detectiebereik.

Beeld en beheer in eigen hand.

Gekoppeld aan meldkamer.

Levering van bewijsmateriaal.Levering van bewijsmateriaal.

Stabiel 4G netwerk.

Plug & Play.

Jaarlijks kosteloos onderhoud.

Voordelen

MIOS camerabewaking als toepassing in de logistiek

Distributiecentra liggen vaak op afgelegen gebieden en staan vol waardevolle 
goederen. Bovendien bevat een vrachtbrief vertrouwelijke informatie die je graag uit 
handen houdt van criminelen. Door de vele transportbewegingen en hoge werkdruk 
zit een ongeluk in een klein hoekje. En wat dacht je van de brandveiligheid? 
MIOS is onderdeel van de juiste security- en safetymaatregelen en stelt je personeel, 
goederenstromen en pand veilig.

Optimale bewaking in beveiligingsprocessen

niet. De oplossing zit vaak in de integratie van 
VMS systemen en het organiseren van het 
interne netwerkwerkbeheer eromheen. 

MIOS is een standalone unit welke als tussen-
schakel makkelijk in de integratie van VMS 
systemen toepasbaar is. MIOS is te gebruiken 
om de registratie van jouw logistieke 
beveiligingsproces 24/7 te monitoren.

DoorDoor talloze goederenstromen, eigen- en 
uitzendpersoneel dat in- en uitloopt in het 
warehouse, is het vaak lastig om verdacht 
gedrag te signaleren. MIOS registreert jouw 
logistieke toegangsprocessen 24/7 en bewaakt 
de productfaciliteit waar nodig. MIOS is aan-
geslotengesloten op de Video Observatie Centrale van 
Eye Watch Security Group waar de beelden live 
worden bekeken door onze specialistische 
beveiligers. Bij onregelmatigheden onder-
nemen zij direct actie.

Wij voorzien je van het ontwerp van het 
beveiligingsplanbeveiligingsplan tot de uitvoering ervan. Wij 
nemen deze zorg uit handen en denken mee. 

Dat dit ingewikkeld is, dat klopt. Is het daarom onmogelijk en onbeheersbaar? Zeker 
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Vastgoed- en leegstand beveiliging
Voorkom schades door lekkage, brand en bevriezing

24/7, altijd en overal!

Afschrikkende werking.

Mobiel, flexibel en 
kostenefficiënt.

Units zijn eenvoudig te 
herplaatsen.

Groot zicht- 
en detectiebereik.en detectiebereik.

Scherp nachtzicht.

Beeld en beheer in 
eigen hand.

Geen stroom? Ga dan voor 
onze MIOS Zon Module.

Geen vertraging met 
bewakingsdienst.bewakingsdienst.

Levering van bewijsmateriaal.

Stabiel 4G netwerk.

Plug & Play.

Jaarlijks kosteloos onderhoud.

Voordelen

Ongewenste bezoekers weren

Leegstaande panden en vastgoed hebben een grote aantrekkingskracht op 
ongewenste bezoekers. Met MIOS voorkom je directe schade aan jouw vastgoed 
objecten.objecten. Diefstal, vandalisme en brandstichting zijn veel voorkomende risico’s bij 
leegstaand vastgoed. Dit kan veel geld kosten en brengt de nodige frustraties met 
zich mee. Daarnaast ligt er een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor 
jou als eigenaar of beheerder van leegstaand vastgoed om brandstichting te 
voorkomen vanwege potentieel gevaar voor omwonenden en de omgeving. 
Tenslotte is het belangrijk dat leegstaande gebouwen ook daadwerkelijk leeg blijven 
en worden geweerd van ongewenste bezoekers.

Beveiligen van leegstaande gebouwen

Dankzij onze beveiligingsoplossingen worden 
onbevoegden snel opgespoord en tegen-
gehouden. De ononderbroken actieketen – van 
de ontdekking van onbevoegden tot het aan-
sturensturen van de beveiliging en/of de politie – 
maakt dit mogelijk. Vaak zijn de schijnwerpers 
van onze bewakingsoplossingen al voldoende 
om onbevoegden af te schrikken en zo te 
voorkomen dat zij de locatie betreden. 

Wij kunnen je helpen met zowel beveiliging in 
de buitenruimte als in het gebouw zelf.

WilWil jij weten of jouw vastgoed goed is 
beveiligd? Doe onze online check!

Met onze MIOS Check weet je snel of jouw 
object veilig is. De checklist bestaat uit slechts 
10 vragen. Vul de vragen in en ontdek of jouw 
bouwplaats voldoende beveiligd is.
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Bedrijfsterrein beveiliging
Zorg ervoor dat jouw bedrijfsterrein 
optimaal beveiligd is

24/7, altijd en overal!

Mobiel, flexibel en 
kostenefficiënt.

Units zijn eenvoudig te 
herplaatsen.

Groot zicht- 
en detectiebereik.

Scherp nachtzicht.Scherp nachtzicht.

Beeld en beheer in 
eigen hand.

Geen stroom? Ga voor 
onze MIOS Zon Module.

Geen vertraging 
met bewakingsdienst.

Levering van bewijsmateriaal. Levering van bewijsmateriaal. 

Stabiel 4G netwerk.

Plug & Play.

Jaarlijks kosteloos 
onderhoud.

Voordelen

Beveiliging op jouw bedrijfsterrein

Met de juiste terreinbeveiliging voorkom je vandalisme, diefstal en brandgevaar. 
Veel grote terreinen liggen afgelegen, waardoor er weinig zicht is op eventuele 
criminaliteit. Maak gebruik van MIOS i.c.m. onze hoogwaardige beveiligings-
middelen, zodat je je geen zorgen hoeft te maken wanneer het terrein onbemand is.

De terreinbewaking met infrarood detectie maakt het mogelijk om ook in het donker 
situaties goed te beoordelen. Er is geen kunstlicht meer nodig om het terrein 
zichtbaar te houden, wat scheelt voor de lichtvervuiling in de omgeving.

DoorDoor het grote bereik van MIOS, krijgen onze Video Observatie Centrale specialisten 
de mogelijkheid om een groot gebied met één camera in de gaten te houden.
De situatie op jouw terrein wordt op afstand 
ingeschat, waardoor menselijke fysieke 
beveiliging verleden tijd is. De infrarood-
camera’s zijn voorzien van een sirene en 
luidspreker die op afstand aangestuurd kan
worden. Dit zorgt er meestal voor dat de 
criminelencriminelen schrikken en het terrein verlaten. 
Als er een situatie ontstaat waar wel opvolging 
nodig is, dan regelt Eye Watch Security Group 
dit vanuit de VOC (Video Observatie Centrale).

Optimale beveiliging

Onze specialistische Video Observatie Centrale 
monitort alle locaties en systemen en komt bij 
onverwachte gebeurtenissen direct in actie. 
Onbevoegden worden onmiddellijk verwijderd 
en elke melding wordt persoonlijk 
gecontroleerd om vals alarm uit te sluiten. 

Zo zorgen wij ervoor dat je met minimale 
inspanninginspanning van jouw kant 24/7 maximaal 
beveiligd bent!
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Very Important Objects (VIO)
Waarde en kapitaal beveiligd onder 
een toeziend oog

24/7, altijd en overal!

Mobiel, flexibel en 
kostenefficiënt.

24/7 monitoring.

Effectieve observatie techniek.

Directe inzet calamiteiten 
of alarmopvolging.

Voorkomen van diefstal, Voorkomen van diefstal, 
fraude en brand.

Traceren van onbevoegden.

Groot zicht- en detectiebereik.

Aansluiting Video Observatie 
Centrale.

Levering van bewijsmateriaal. 

Stabiel 4G netwerk, gekoppeld Stabiel 4G netwerk, gekoppeld 
aan alle belangrijke netwerken.

Plug & Play.

Jaarlijks kosteloos onderhoud.

Voordelen

Luxe eigendommen direct beveiligen met MIOS

Luxe jachten, privéjets, waardevolle auto’s en kunstobjecten welke tijdelijk 
tentoongesteld staan onder jouw dak en/of dagelijks veel publiek trekken zijn steeds 
vaker doelwit van brandstichting, vandalisme en criminaliteit. Hoe bescherm en 
beveilig je zo'n lastige omgeving?

MIOSMIOS is dé oplossing! Onze mobiele unit bewaakt 24 uur per dag en 7 dagen per 
week jouw waardevolle bezittingen. Zo is MIOS aangesloten op de Video Observatie 
Centrale, waar de beelden live worden bekeken door onze specialistisch getrainde 
centralisten. Bij onregelmatigheden ondernemen zij direct actie. Zo zijn jouw 
waardevolle items maximaal beveiligd!

Uw kostbare paarden live monitoren met MIOS
Bewaking van luxueuze waardevolle 
kunstobjecten, dieren of voertuigen. 

Het tijdelijk tentoonstellen van luxueuze 
waardevolle kunstobjecten, dieren of voer-
tuigen worden door de mens nog steeds 
ervaren als amusement, rijkdom en passie. 

Om deze objecten te beschermen en  bewaken 
is het belangrijk dat er vooraf disciplinaire 
beveiligingsmaatregelenbeveiligingsmaatregelen worden ondernomen. 
MIOS bewaking is hierin een perfecte oplossing! 

Door o.a. gebruik te maken van intelligente 
software is een detectie mogelijk, welke 
geactiveerd wordt op het moment dat een 
object voor een bepaalde tijd binnen een 
bepaaldbepaald veld blijft staan of weggepakt wordt. 
MIOS is hierdoor uitermate geschikt om 
tijdelijk luxueuze voertuigen of waardevolle 
kunstobjecten te bewaken tegen vandalisme, 
brandstichting en diefstal.
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Haven beveiliging
Met MIOS gaan we criminaliteit en 
terrorisme in havens tegen

24/7, altijd en overal!

Mobiel, flexibel en 
kostenefficiënt.

24/7 monitoring.

Afschrikkende werking

Gedetailleerde risico-
beoordeling en maatwerk

Directe inzet calamiteiten Directe inzet calamiteiten 
of alarmopvolging.

Voorkomen van diefstal, 
fraude en brand.

Traceren van onbevoegden.

Groot zicht- en detectiebereik.

Levering van bewijsmateriaal. 

Stabiel 4G netwerk, gekoppeld Stabiel 4G netwerk, gekoppeld 
aan alle belangrijke netwerken.

Plug & Play.

Jaarlijks kosteloos onderhoud.

Voordelen

Havenbeveiliging door MIOS

In de haven is altijd beweging, er is een constante stroom van inkomende en 
uitgaande goederen en personen. En dat brengt risico’s met zich mee. Daarom is er 
een strenge internationale wet- en regelgeving opgesteld voor beveiliging en 
toezicht in havens. Met de International Ship and Port Facility Security-code 
(ISPS-code) is de beveiliging van zeehavens aangescherpt tot het beveiligings-
niveauniveau van luchthavens. MIOS levert een groot aandeel binnen de Haven Security en 
handelt altijd volgens deze wet- en regelgeving.

Samen met Eye Watch Security Group bekijken wij de beste oplossingen die 
aansluiten bij jouw risicoprofiel. Met camerabewaking, toegangscontrole en ervaren 
havenbeveiligers gaan we criminaliteit en terrorisme tegen.

Beveiligingsplan op maat door
onze experts.

Dankzij MIOS en de aanvullende beveiligings-
oplossingen, worden onbevoegden snel 
opgespoord en tegengehouden. De on-
onderbroken actieketen – van de ontdekking 
van onbevoegden tot het aansturen van de 
beveiliging en/of de politie – maakt dit 
mogelijk. mogelijk. 

Onze specialisten voorzien je van het ontwerp 
van het beveiligingsplan tot de uitvoering 
hiervan. Wij nemen deze zorg uit handen en 
denken graag met je mee. Dat scheelt je kost-
bare tijd en veel gedoe!

Wil jij weten of je haven goed beveiligd is? 
Doe onze online check!

+31 (0)88 374 56 00 contact@bouwdetectie.nl



Goed om te weten
Nog even dit...

Overal en nergens

MIOS vind je inmiddels door heel Nederland. Hiermee maken wij Nederland veiliger op 
het gebied van preventiemaatregelen tot tijdelijke objectbeveiliging. We rekenen slim 
af met in- en externe onzekerheden die de realisatie van de doelstellingen in gevaar 
kunnen brengen. 

Alles onder één dak!

MIOS is een in huis ontwikkeld camera-
systeem van Eye Watch Security Group 
welke al meer dan 15 jaar 
gespecialiseerd is specialistische 
beveiligingsvraagstukken zoals Supply 
Chain Security, Mobiele Surveillance, 
Alarmopvolging en brand- en sluit-
rondes. De MIOS in combinatie met een 
van deze diensten zorgt voor een doel-
treffend en krachtige manier van 24/7 
beveiliging op uw locatie.

TAPA Gecertificeerd

TAPA, ofwel Transport Asset Protection 
Association and Certification, heeft als 
missie vrachtverlies binnen de supply 
chain van de klant zo veel mogelijk in te 
perken. Het creëert een supply chain, 
met gecontroleerde en traceerbare 
producten binnen een kostenefficiënte 
enen beveiligde omgeving. Het draait niet 
enkel om technische en praktische 
aanpassingen, maar het heeft ook 
betrekking op logistieke handelingen en 
beveiligingsopleiding. Ons moeder-
bedrijf Eye Watch Security Group is TAPA 
gecertificeerd zodat je zeker weet dat 
de beveiliging in goede handen is. 
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