
• Clouddiensten  •     100% veilig

Eagle Eye: Nr. 1 cloud videobewaking 
Cloudgebaseerde videobewaking ontwikkeld voor de cyberbeveiligingsbewuste klant die 
maximale flexibiliteit zoekt bij de keuze van camera’s en locaties. De Eagle Eye Cloud VMS 
is een videobewakingssysteem in de cloud. Deze  video surveillance  oplossing  is  100%  te  
beheren  in  de  cloud, 100%  geschikt voor mobiel, tablet en desktop, en indien gewenst – 
100% video opnames in de cloud. Het Cloud Video Surveillance Systeem is special ontworpen 
om de hele tijd te opereren in de cloud, zodat u niets mist. 

Brivo: Nr. 1 cloud toegangscontrole
Voor het digitaal openen van deuren en schuifpoorten werken we nauw samen met Brivo, 
toonaangevend expert in online toegangssystemen. Met de App op een smartphone is 
elke deur of schuifpoort gemakkelijk, veilig en snel te openen en te sluiten. Het online 
toegangscontrole-systeem is een van de meest geavanceerde in zijn soort. Sleutels of 
speciale pasjes zijn niet langer nodig, wat zorgt voor veel gemak voor gebruikers. Dat geldt 
ook voor beheerders, die gebruikers eenvoudig kunnen toevoegen en verwijderen.    

LICENTIEOVEREENKOMST 
HEXTA CLOUDDIENSTEN
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Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

Aantal Art. Aantal dagen beeldopslagtijd per camera Kosten per maand per
camera

ENi-M10-1 Ongeveer 23 dagen bij 50% beweging (On-Site) € 4,59

EHX-TVS-B 4G Oplossing voor afgelegen locatie(kosten per module) € 15,00

Aantal Art. Aantal dagen beeldopslagtijd per camera Kosten per maand per
camera

ENi-HD1-D7-1 7 dagen beeldopslagtijd in HD-kwaliteit € 9,82 

ENi-HD1-D14-1 14 dagen beeldopslagtijd in HD-kwaliteit € 13,03 

ENi-HD1-D30-1 30 dagen beeldopslagtijd in HD-kwaliteit € 16,24 

ENi-HD1-D60-1 60 dagen beeldopslagtijd in HD-kwaliteit € 20,30 

ENi-HD1-D90-1 90 dagen beeldopslagtijd in HD-kwaliteit € 24,36 

ENi-HD1-D180-1 180 dagen beeldopslagtijd in HD-kwaliteit € 30,45 

ENi-HD1-D365-1 1 jaar beeldopslagtijd in HD-kwaliteit € 48,72 

ENi-HD1-D730-1 2 jaar beeldopslagtijd in HD-kwaliteit € 97,43 

ENi-HD1-D1095-1 3 jaar beeldopslagtijd in HD-kwaliteit € 146,15 

ENi-ANA-020-1 Kentekenherkenning €  25,88

Aantal Art. Type video-analyse Kosten per maand
per specifieke camera

ENi-ANA-001-1 Overschrijding van een virtueel in te stellen lijn € 3,11 

ENi-ANA-002-1 Tellen van personen of voertuigen € 4,14 

ENi-ANA-003-1 Betreden van een virtueel in te stellen gebied € 3,11 

ENi-ANA-004-1 Sabotage detectie van de camera € 3,11 

ENi-ANA-005-1 Detectie van personen in een bepaald virtueel in te stellen 
gebied

€ 3,11 

Videobewaking met On-Site beeldopslag en beheer via de Eagle Eye 

Videobewaking met beeldopslag en beheer via de Eagle Eye Cloud

Video analyse

Aantal Art. Omchrijving Kosten per maand

B-ACS-RDR-S1 Licentiekosten voor deuren/poort 1 en 2* € 14,21 

B-ACS-RDR-S2 Licentiekosten voor deuren/poort 2 tot 12* € 11,37 

B-ACS-RDR-S3 Licentiekosten voor deuren/poort 13 en meer* € 4,74 

B-MP-100 100 extra Onair Mobile gebruikers* € 9,47 

* Brivo Standaard licentie

Brivo Professional of Enterprise licentie op aanvraag

Toegangscontrole met Brivo

Aantal Art. Type Video Surveillance     Kosten

ALERT-VS1          Preventieve videosurveillance € 1,95
per camera per minuut

ALERT-VV1         Actiegestuurde videoverificatie € 7,50 
per camera per maand

Video Surveillance
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Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

Aantal Art. Omschrijving Kosten per maand

AVU-TMP Total maintenance plan voor updates en toegang op af-
stand voor kentekencamera

€ 15,00

ANPR Kentekenregistratie 

Aantal Art. Omschrijving Kosten per maand

HXT-INTAPP Intercom app per gebruiker per maand €€ 

HXT-SIM Simkaart tot 2 gb per maand €€ 15,00 

HXT-TRUNK Bellen naar vast of mobiel nummer vanuit intercom €€ 15,00 

Diversen 

3,25 
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Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

Voorwaarden licentie

◊ Voor schade, veroorzaakt door het niet juist functioneren van de installatie, is de opdrachtnemer op generlei wijze aan-
sprakelijk.

◊ De aangeboden prijs is op basis van prijspeil 2022.
◊ De licentieovereenkomst zal jaarlijks automatisch met één jaar verlengd worden tenzij van u een schriftelijk

opzegging is ontvangen. Opzeggingen dienen uiterlijk drie maanden voor het aflopen van het contract te geschieden.

Prijsstelling           
Betalingscondities licentieovereenkomst 
Betalingstermijn

Voor de algemene voorwaarden kunt u hexta.nl/algemene-voorwaarden raadplegen.  

: netto, exclusief BTW
: 100% jaarlijks 
: binnen 30 dagen na factuurdatum

Voor akkoord klant

Naam:

Handtekening:

Plaats:

Datum:

Voor akkoord Hexta

Naam:

Handtekening:

Plaats:

Datum:

Klantgegevens 

Naam: 

Bedrijfsnaam:

Adres:

Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Factuur e-mailadres:

KvK nummer:

BTW nummer:

Referentie/PO-Nr: 

Adres installatie 1:

Adres installatie 2:

Adres installatie 3:

Opmerkingen: 

Totale kosten per jaar:  €
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