
VEILIGHEIDSSPECIALIST 
SERIS DRAAGT MET  
GEÏNTEGREERDE, TECHNO-
LOGISCHE OPLOSSINGEN 
BIJ AAN ‘SMART CITIES’ 

Meer en meer steden en ge-
meenten ontpoppen zich tot 
‘slimme stad’. Met een netwerk 
van camera’s en sensoren die in 
verbinding staan met hoogstaan-
de technologische infrastructuur 
maken ze hun centra veiliger, 
duurzamer en comfortabeler. 
Vandaag zijn er al heel wat slimme 
toepassingen die hun nut al meer 
dan bewezen hebben, waaronder 
een reeks concrete oplossingen 
van veiligheidsspecialist SERIS.

Vandaag al gebruiken steden de ca-
mera’s om hun parkeergelegenheid 
te regelen. Dankzij de koppeling met 
detectoren registreren ze hoe lang een 
voertuig geparkeerd staat. Dit maakt 
het in principe mogelijk om het hele 
proces te automatiseren – van moni-
toring tot eventuele retributies. Het 
eindresultaat? Een aanzienlijke be-
sparing voor de steden op mankracht 
en meer comfort voor de bewoners.

Vele grootsteden willen hun centra 
ook vergroenen en verkeersluw 
maken door onder meer het aantal 
parkeerplaatsen drastisch te verminde-
ren. Hiervoor biedt SERIS een oplossing 
met S-Mobility, een systeem waarmee 
je kan zien of parkeerplaatsen vrij zijn 
en deze ook kan boeken, delen en 
beheren.

CAMERA’S VOOR  
MEER VEILIGHEID

Steden die inzetten op camerabe-
waking zien bijna meteen resul-
taat. Zo kunnen ze maar liefst 40% 
van de gerechtelijke onderzoeken op-
lossen dankzij de beelden van slimme, 
goed geplaatste camera’s. Deze helpen 
de politie om op de juiste locaties te 
monitoren zodat de pakkans vergroot 
voor zowel grote als kleine criminaliteit 
zoals fietsdiefstallen en sluikstorten. En 
hoe uitgebreider het cameranetwerk, 
des te groter de efficiëntie van de or-
dediensten. Dankzij de beelden kan de 
politie namelijk veel beter inschatten 
waar fysieke interventies nodig zijn.

Naast een uitgebreid aanbod aan vaste 
camera’s biedt SERIS ook mobiele 
oplossingen met analytische camera’s 
- de zogeheten S-Eyes. Die kunnen het 
nodige overzicht bieden in shut-down 

situaties of helpen om de flow van het 
publiek te beheren op drukkere events 
- iets wat in het (post)-coronatijdperk 
een grote meerwaarde heeft.

VLOTTER EN VEILIGER  
VERKEER IN DE STAD

De camera’s leveren niet alleen 
een bijdrage in de ordehandha-
ving van de stad. Het (veiligheids)
potentieel is nog veel groter. Door 
ze te verbinden met detectoren en 
sensoren, kunnen ze ook een enorme 
rol spelen in het mobiliteitsbeleid 
van een stad. Zo zorgen ANP-camera’s 
bijvoorbeeld voor een betere kana-
lisering van het vrachtverkeer in de 
stadskern en helpen ze sluipverkeer te 
vermijden. Ze bieden ook de mogelijk-
heid om te controleren of fietsstraten 
en verkeersvrije straten gerespecteerd 
blijven. Hiervoor is er een stuk minder 
fysieke mankracht nodig van politie of 
parkeeragenten – wat uiteraard meer 
efficiëntie betekent.

Voor meer informatie over de  
oplossingen van SERIS:  

www.seris.be

Vergunningen FOD IBZ: 
Bewaking, Alarmsystemen, Camera systemen en opleidingen

CAMERA’S EN SENSOREN MAKEN  
STAD SLIMMER EN VEILIGER

SLIMME, GECONNECTEER-
DE OPLOSSINGEN MAKEN 
EEN GROOT VERSCHIL 

Zowel voor gemeentebesturen als 
voor de burgers en hun leefomge-
ving. En daar draagt SERIS graag 
toe bij, met kennis en technologie, 
voor een veiligere en groenere 
toekomst. 


