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Wie zijn wij
VALUE-ADD DISTRIBUTEUR
PERSOONLIJKE AANPAK
EXPERTISE IN CONNECTIVITEIT EN BEVEILIGING
BETROUWBARE TECHNISCHE SUPPORT

Installatie & configuratie
Aanvullend op het leveren van apparatuur, kan
Optima Networks ook de volledige configuratie en
installatie uitvoeren. Partners kunnen onze diensten ook zelf aanbieden waardoor zij én hun klanten
kunnen genieten van een professioneel geïnstalleerd draadloos netwerk, camerabewakingssyteem,
VPN, UTM, enzovoort.

Training
Op regelmatige basis worden er cursussen georganiseerd om onze partners de gelegenheid te geven
om zelf specialist te worden in het aanbod van
Optima Networks.
Technische admin en expert-training
Certificatietraining
Salestraining

Site survey
Optima is erg bedreven in het ontwerpen van WLAN
infrastructuur en camerabewakingsprojecten. Wij
hebben voor de meest complexe situaties succesvolle projecten opgeleverd. Deze kennis en expertise stellen wij graag beschikbaar aan onze partners.
Wij bieden verschillende site survey services om
de locatie inzichtelijk te maken en te adviseren bij
offertetrajecten.

RMA
RESELLER
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OPTIMA

SUPPLIER

DE 5 BELOFTES VAN OPTIMA NETWORKS
1. SNEL VOORUIT
Altijd binnen een werkdag reactie op al uw vragen
Stel uw vragen aan ons commercieel- of supportadres, en wij zorgen ervoor
dat u binnen een werkdag een reactie ontvangt. Mocht het onverhoopt langer
duren voor er een oplossing is dan houden wij u regelmatig op de hoogte. Dat
mag u van ons verwachten.
Op�ma Networks neemt haar taken als distributeur serieus, al sinds 1999. Wij helpen onze fabri
kanten aan een goede posi�e in de markt, onze resellers aan nieuwe winkansen en eindgebruikers
aan krach�ge IT-oplossingen. Wij doen er alles aan om u voor meer dan 100% tevreden te stellen.
Hierbij staan onze 5 belo�es centraal. Dankzij deze belo�es kunnen wij u een stabiele en vruchtbare
rela�e garanderen. Onze belo�es aan u:

1. SNEL VOORUIT
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3. SAMEN ONTWIKKELEN

Wij delen al onze kennis en exper�se met u

zekerd van de nodige back-up.

Drabstraat 254B, 2640 Mortsel, België

5. SAMEN WINNEN
Wij helpen u aan nieuwe klanten
Het genereren van omzet is niet eenvoudig, als distributeur leveren wij graag
onze bijdrage hierbij. Samen met onze fabrikanten staan wij klaar om uw
marketing en salesactiviteiten te ondersteunen, en dragen wij graag nieuwe
leads en klanten aan.
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IP Camera’s

VIVOTEK

VIVOTEK, opgericht in Taiwan in 2000, is sinds haar oprichting razendsnel geëvolueerd tot een prestigieuze marktleider in de security industrie. Bekend als leverancier van wereldklasse IP security oplossingen, staan VIVOTEK producten garant
als toekomstgericht en uitermate betrouwbaar, waarmee de omschakeling van traditionele analoge CCTV naar complete digitale IP gebaseerde bewaking mogelijk
wordt.

360° Fisheye
12-Megapixel CMOS Sensor
360° 20M IR with Smart IR II
Smart Motion Detection om valse alarmen te
verminderen
Smart VCA (Intrusion Detection,
Crowd Detection, Loitering Detection)
Support Client Side Dewarping
Trend Micro IoT Security
WDR Pro (120dB)

Zonder WDR

WDR Pro

WDR Pro II
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MILESIGHT

Milesight, opgericht in 2011, is een “high-tech” bedrijf dat gespecialiseerd is in het
ontwerpen en produceren van de beste AIoT video surveillance oplossingen met
een uitgebreid productassortiment waarvan Optima Networks voornamelijk de
netwerkcamera’s verdeeld.

AI Series
De Milesight AI-cameraserie biedt
een beeld van hoge kwaliteit en intelligente functies. Aangedreven
door een AI-chip is de camera in
staat om uitgebreide kenmerken
van mensen, voertuigen en andere
objecten te herkennen.
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AUDAX

Audax is een wereldwijd leider in het ontwikkelen van Body Worn Video (BWV)
technologie. Audax werkt in samenwerking met de politie, de hulpdiensten en de
beveiligingsindustrie om oplossingen aan te bieden die voldoen aan
“evidence secure” technologische vereisten.

B O DY

W O R N

V I D E O

HIGH RUNNER
BIO-AX ALL-IN-ONE CAMERA
AES 256 coderingssoftware en live stream
IR-lichten voor nachtzicht tot 10 m
Aux-camera kan worden aangesloten
Pre Event & Post Event opname
Geïntegreerde GPS voor locatiebepaling

HIGH RUNNER
19-1 CHEST CAMERA
AES 256 coderingssoftware en live stream
Wifi voor live streaming & H.265 Compressie
Pre Event & Post Event opname
NFC geautomatiseerde cameratoekenning
Grote schuifknop vooraan voor de opname
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IoT Devices

MILESIGHT ROUTERS

Milesight, opgericht in 2011, is een professioneel IoT-bedrijf dat gebruik maakt van
de beste trending technologieën om het proces van gegevensverzameling, -opslag
en -opvraging te vereenvoudigen en zo het doel te bereiken: connecting “things” to
the Cloud. Hun ontwikkeling en distributie van deze apparaten en diensten toont
hun toewijding aan de digitale transformatie en blijft meeslepende connectiviteit
leveren voor de IoT-wereld.

UR32&UR35 Pro Series
De UR35 is een 4G LTE mobiele router van industriële kwaliteit met een 5-poorts
Ethernet-interface. Uitgerust met meerdere netwerkprotocollen en VPN-tunnels,
biedt UR35 een veilige en een betrouwbare oplossingen voor een reeks M2M/
IoT-implementaties.
Om aan de marktvraag te voldoen, is de UR35 gebouwd met een geharde behuizing, industriële componenten en een breed werkingsbereik van -40°C tot 70°C.

Robuuste 4G-router
Hoge performantie
Weinig onderhoud en eenvoudige bediening
Intelligent en programmeerbaar
Betrouwbare connectiviteit
Betaalbare prijs
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MILESIGHT LORAWAN DEVICES

CO2 meters halen nu bijna dagelijks het nieuws. Ze geven een goede indicatie van
de algemene gezondheid en kwaliteit van de lucht in gesloten lokalen. De Milesight
toestellen die kunnen helpen om de luchtkwaliteit van lokalen, sportruimtes, vergaderzalen, … te monitoren en in geval van overschrijdingen van de aanvaardbare
normen, een signaal te sturen.

EM300-SLD
Zone Lekkage Detectie
LoRaWAN® Wireless
IP67 Waterproof
4000mAh Batterij / 5/10 jaar levensduur
NFC Configuratie

AM319

Meerdere sensoren in één toestel
Visuele weergave via E-Ink-display
Betaalbare prijs
Compatibel met standaard LoRaWAN®
gateways en netwerkservers
Snel en eenvoudig beheer met
Milesight IoT Cloud
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Video Management System

NETWORK OPTIX

Network Optix is een Advanced Network Video Management systeem dat enorm
eenvoudig te bedienen is. Deze software doet dingen die geen enkele andere software doet: zoals het streamen van een onbeperkt aantal high-definition camera’s
tegelijk, zonder enige vertraging. Met ondermeer een beeldherkenningsfunctie
voor het volgen van beelden in de verschillende camera-feeds, alsook een zoekfunctie die periodes selecteert en samenvat bij het detecteren van beweging en dat
in een bepaald gemarkeerd gebied. Real-time zoom en focus functies zijn mogelijk
en nog veel meer.

FEATURES
Beschikbaar als software licentie of geleverd op eigen NX hardware.
Compatibel met Windows, Linux, Mac,…
Failover functie over verscheidene opnameservers of PCs
Heel intuitieve en enorm krachtige grafische interface
Supersnelle zoekfuncties met bvb Rapid Review
Ondersteuning voor videowall
I/O controllers
Ondersteuning voor de meeste courante IP-cameras
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PLATE-VISION

Naast de distributie van systemen voor draadloze netwerken, camerabewaking en
netwerkbeveiliging staat Optima Networks ook met een geheel eigen product op
de markt: Plate-Vision. Deze beeldtechnologie wordt gebruikt om voertuigen te
herkennen aan de hand van hun nummerplaat. Plate-Vision kan gebruikt worden
in verschillende veiligheids- en verkeerssituaties.De LPR software is beschikbaar
voor 1, 2 of 4 camera’s. De herkenningsratio is hoger dan 95%.

FEATURES

PLATE-VISION

Voor Windows OS
Compatibel met alle IP camera’s
Real Time kentekenplaatherkenning
Herkennen van kentekens uit 30 landen
Herkenning en opslag in database van tijd, datum, kenteken en foto voertuig
Vaststellen van rijrichting en snelheid
Berekenen van verblijfsduur
Open/sluiten van slagboom

LPR CAMERA KIT
De camera die hier speciaal voor ontwikkeld is bevat een gevoelige, snelle camera,
(2MP, 60fps, WDR Pro, P-iris, 3DNR, RBF, EIS, Snapshot focus), een sterke 12-40 mm
zoomlens, outdoor behuizing en 20° ~ 40° IR straler. Hiermee bereik je een perfect
geheel om herkenning te doen tot 20 meter.
Specifieke Automatic Shutter Speed
Digital Image Stabilization
Uitgewerkt tot snelheden van 140 km/u
IR Filter Design voor herkenning ‘s nachts
Herkenning tot 20m
Weerbestendig: IP68 en van -40° tot 60°
Vandaalbestendig: IK 10 rating
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SEQURINET

De AI Box van Sequrinet is een toestel dat u zal helpen bij het uitvoeren van een
video analyse met behulp van de ingebouwde artificiële intelligentie. Het toestel
is compatibel met de meeste IP camera’s. De AI Box is beschikbaar in een 4 en 16
kanaalsversie.
Dankzij het feit dat de analyse van de AI Box gebaseerd is op een zelf-lerende intelligentie, kan het systeem blijven bijleren na de installatie. Op deze manier wordt de
beeldinformatie steeds beter en beter verwerkt, leidend tot een minimum aan valse detecties of alarmen. Daarnaast is AI Box van Sequrinet de 1e gekwalificeerde en
gecertificeerde KISA (Korean Internet Security Association) AI-oplossing ter wereld.

AI BOX
De analyse is gebaseerd op zelf-lerende intelligentie
Diverse AI Video Analytics Pakketten
Sequrinet AI Analytics werkt met Nx (Network Optix)
Compatibel met bestaande Onvif gebaseerde VMS, NVR/DVR, Alarm
monitoring systeem
Kan worden gebruikt voor Surveillance, Business Intelligence,
Access Control, Loss Prevention, etc. ..
Eenvoudige integratie met geannoteerde video stream
Eenvoudige integratie met diverse API’s en protocollen
(ONVIF, REST, E-mail, TCP, RS485)
HTML5 webgebaseerde configuratie (geen plugin)
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Video Management Servers & Clients

ONX

ONX systemen zijn een product van Optima Networks, door ons ontwikkeld,
geproduceerd en zorgvuldig gebouwd met de meest hoogwaardige componenten. Onze ONX systemen zijn specifiek ontwikkeld om met het Network Optix
video management systeem te werken.
Onze “ONX Family” is ontstaan vanuit de noodzaak en de talrijke vraag van onze
partners. In tussentijd is onze ONX family uitgegroeid tot een volwassen reeks van
verscheidene toestellen. Van compacte systemen voor 4 camera’s, over mobiele
oplossingen tot en met high-end systemen die 128 HD streams verwerken.
ONX FAMILY
NETWORK VIDEO RECORDERS

CLIENT DEVICES
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Video Surveillance Storage

TOSHIBA

STORAGE SOLUTIONS
Toshiba biedt technologie en producten die opvallen door hun innovatie en vakmanschap en bijdragen aan een veiliger, comfortabeler, productiever leven. Toshiba
ontwikkelt en produceert al meer dan 50 jaar opslagoplossingen die worden gebruikt door de meeste grote merken op het gebied van IT en consumentenelektronica. Met het oog op de voortdurende groei van bewakingssystemen wereldwijd
bieden de vernieuwde harde schijven in de S300- en S300 Pro-series van Toshiba
een op maat gemaakte oplossing voor bewakingsopslag.

S300 - S300 PRO HARDE SCHIJF
De Toshiba 3,5-inch S300 is gemaakt om
aan de hoogste eisen te voldoen. Met
ondersteuning voor maximaal 64 bewakingscamera’s met een hoge resolutie tegelijk en een capaciteit tot 10 TB, brengt
hij alles duidelijk in beeld.

MG SERIES
Toshiba’s Enterprise Capacity Hard Drive –
MG Series biedt een capaciteit tot
18 TB met interfaceopties inclusief SATA en
SAS, en is geschikt voor 24/7 gebruik met
een werkbelasting van 550 TB/jaar.
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Illuminators

EMITLIGHT

De high performance infrarood stralers van Emitlight bieden eertsteklas prestaties,
een lange levensduur en dit zonder enig onderhoud. Het unieke Emitlightconcept
biedt de flexibiliteit in het selecteren van de juiste belichtingshoek voor elke mogelijke securitytoepassing. Emitlight stralers zijn gebaseerd op SMD LEDs met externe
optische lenzen en zorgen met hun toegepaste techniek voor een nachtbeeld van
uitzonderlijke kwaliteit.

FEATURES INFRAROODSTRALERS
5 jaar garantie op alle producten
Aluminium behuizing uit 1 stuk
Geen gebruik van siliconen
Waterdicht door Gortex membraan
IP67 dankzij 3M VHB technologie
Osram SMD LED techniek
-40°C tot 60°C
Aan/uit via Photosensor

IR-S SERIES
Hoek
Afstand

15°

30°

45°

60°

90°

120°

200 m

125 m

85 m

55 m

35 m

25 m

15°

30°

45°

60°

90°

120°

240 m

180 m

120 m

85 m

65 m

35 m

15°

30°

45°

60°

90°

120°

300 m

240 m

160 m

120 m

90 m

50 m

DUAL-M SERIES
Hoek
Afstand

TRIPLE-M SERIES
Hoek
Afstand
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Networking

RADWIN

Radwin biedt high-capacity radioverbindingen gaande van point-to-point,
point-to-multipoint tot breedband mobiliteitsoplossingen, die gebouwd zijn voor
de meest uitdagende en extreme omstandigheden.
MIMO antenne techniek met horizontale en verticale polarisatie
Bedrijfseigen air interface zorgt voor lage latency
Channel bonding

POINT TO POINT

SNELHEID: 10 - 750 Mbps			

AFSTAND: 0 - 7 km

POINT TO MULTIPOINT
50 Mbps
50 Mbps
50 Mbps
50 Mbps
250 Mbps
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SIKLU

Siklu is opgericht in 2008 en is gevestigd buiten Tel-Aviv, Israël. Siklu ontwikkelt
de beste millimetergolf draadloze connectiviteitsradio’s. Hierdoor wordt een breed
scala aan communicatie voor een groot aantal mensen verbeterd. Siklu opende
de markt voor betaalbare gigabitcapaciteit voor elk netwerk. Ze hebben de eerste
massaproductie-millimetergolfradio gemaakt, die nog steeds de meest ingebouwde mmWave-connectiviteitsoplossing ter wereld is. Siklu is ISO 9001: 2008, ISO
14001: 2004 en OHSAS 18001: 2007 gecertificeerd.

MILIMETER WAVE TECHNOLOGIE
Siklu’s Millimeter wave (mmWave) technologie maakt gebruik van de 60, 70 / 80GHz
frequentiebanden en beschikt over inherente potloodbundels in het interferentievrije 19 GHz breed spectrum. Deze eigenschappen vertalen zich in betrouwbare,
storingsvrije, hoge capaciteit transmissie met:
Compacte afmetingen
Meerdere gigabit ethernet aansluitingen
Licentievrij
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WI-FI SOLUTIONS
EXTREME NETWORKS
Sinds 1996 heeft Extreme Networks de grenzen van netwerktechnologie verlegd,
gedreven door een visie om het eenvoudiger en sneller te maken en ook wendbaarder en veiliger. Extreme Networks is een fabrikant van software gedreven
oplossingen op het gebied van routers, switches, security en applicaties voor
vaste en draadloze netwerken.
Extreme Networks streeft naar het leveren van de beste netwerk- en klantervaring
door het leveren van high-performance netwerkoplossingen. Als vooruitstrevende
vendor kijken zij verder dan hardware en spelen in op de trend van software defined networking om zo betere connecties bij een breed scala van klanten tot stand
te brengen.

ACCESS POINT AP505I

High-Performance Enterprise Wi-Fi 6
Optimaliseert RF voor een optimale gebruikerservaring
Bevat de nieuwste WPA3 Wi-Fi-beveiligingsstandaard
802.11ax Technologie
Verbindt meer gebruikers en apparaten tegelijkertijd
Geïntegreerde Bluetooth voor IoT
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ADVA

ADVA is een wereldwijde leverancier van optische netwerkapparatuur (WDM),
Carrier Ethernet access en aggregatie apparatuur. ADVA levert producten voor service providers en carriers. Zij combineert innovatieve hardware met intelligente
software om zo slimme en efficiënte netwerken te bouwen. Deze oplossingen zijn
vooral bedoeld voor mission-critical omgevingen met data transport over grotere
afstanden of cloud- en datacenter connectiviteit bij service providers.

OPTI DRIVER
Flexibele hardware en laag verbruik
Hoge densiteit in bandbreedte
Minimale transmissie latency
100/200 Gbps & ROADM ondersteuning
Service management met Pro-Vision®

CARRIER ETHERNET ACCESS
Uitgebreid aanbod in diverse modellen
Dezelfde OS over alle switches
IEEE, ITU, IETF en MEF standaarden
L2, L3, IP/MPLS, MPLS VPN Business 		
Ethernet services
End to end Pro-Vision management
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Access Control

XPR ACCESS

Al meer dan 30 jaar levert het XPR wereldwijd miljoenen veilige toegangscontroleen sluitsystemen. XPR zorgt voor geïntegreerde oplossingen bij de meest voorkomende “toegangs”problemen bij het betreden van een kantoor, gebouw of van het
veilig houden van de werkomgeving.
XPR kan geleverd worden met dubbele technologie, biometrie of toetsenbord. XPR
zorgt voor een hoogwaardige technologie tegen een voordelige prijs en met kleine
installaties. U hoeft niet te kijken naar 2 opties: één voor het regelen van de toegang en een andere voor het vergrendelen ervan. Alles wordt met elkaar verbonden door de modernste biometrie en elektromagnetische technologie.
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Software Security

G DATA

G DATA Software AG is een security-specialist van Duitse origine, opgericht in 1985.
G DATA ontwikkelde zijn eerste antivirus-programma al in 1987 en was daarmee
een pionier in Europa. Kwaliteit is een prioriteit voor de onderneming. Als resultaat
hiervan heeft G DATA sinds 2005 al acht keer de vergelijkende test van de Consumentenbond in Nederland gewonnen. Al meer dan vijf jaar heeft geen enkele
andere Europese provider van beveiligingssoftware meer nationale en internationale tests en onderscheidingen gewonnen dan G DATA.   Dankzij de modulaire
opbouw van de software en de intuïtieve bediening voor zowel de clients als de
managementserver, is de instap gemakkelijker en kunt u genieten van een hoge
doeltreffendheid en detectiegraad. G DATA levert topkwaliteit en verzamelt de beste beveiligingstechnologieën ter wereld in zijn producten. Voorbeelden hiervan zijn
de DoubleScan-technologie met twee afzonderlijke virusscanners en de realtimebescherming OutbreakShield.

GEWELDIGE SUPPORT
G DATA biedt 24/7 eigen support aan en is
dus altijd tot uw dienst. Deze support is gratis en tijdens de kantooruren Nederlandstalig, voor zowel reseller als eindgebruiker.
Bovendien verzorgt G DATA een volledige
commerciële en technische ondersteuning.

Cyber Defense Awareness Trainings
Verhoog effectief het bewustzijn van medewerkers over IT-risico’s - met de Online Security Awareness Trainingen van G DATA. De opleiding werkt als e-learning en omvat meer
dan 30 Security Awareness trainingen, waarmee u uw medewerkers effectief bewust
kunt maken van de IT-risico’s.
Het concept bestaat uit duidelijke teksten, video’s en meerkeuzevragen in lessen van 10
tot 15 minuten, zodat deze gemakkelijk met het dagelijkse werk kunnen worden gecombineerd.
33

G DATA

NETWORK MONITORING TOOLS
Behoud het overzicht over alle processen in het netwerk – van de CPU-belasting
tot de tonerstand van de printer. De software informeert u over potentiële storingen, nog voordat u daarvan gevolgen ondervindt.
PRODUCTIVITEIT BEHOUDEN
Voorkom uitvaltijden en reageer snel op onregelmatigheden in uw netwerk.
TRENDS HERKENNEN
U hebt steeds een overzicht van hoe de deelgebieden van uw infrastructuur zich
ontwikkelen. Zo krijgt u belangrijke informatie over de resourceplanning.
TIJD BESPAREN
Met de bewaking van uw apparaten en processen neemt het volledige IT-beheer
minder tijd in beslag: uw werknemers vinden snel de relevante informatie.

PATCHMANAGEMENT
PATCHES CENTRAAL BEHEREN
Verzamel software-updates op een centrale plaats en verdeel ze van daaruit.
RISICO’S BEPERKEN
Door nieuwe patches eerst in een testomgeving uit te rollen, voorkomt u compatibiliteitsproblemen op de clients.
UP-TO-DATE BLIJVEN
Alle werknemers gebruiken op elk moment de meest recente softwareversies.
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Helden van OPTIMA,
tot uw dienst !

“

“

Voor elk project waarbij we vragen
hebben, kunnen we rekenen op de
ondersteuning van Optima Networks.
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Optima Networks
Drabstraat 254B
B - 2640 Mortsel
+32 3 246 51 00
info@optimanetworks.be
www.optimanetworks.be
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