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Brengt alles samen in één Cloud-service
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Wat is
Hik-ProConnect?

Hik-ProConnect is een cloudgebaseerde 
beveiligingsoplossing waarin alle Hikvision 

producten samenkomen. Deze oplossing helpt bij het 
optimaliseren van de dienstverlening voor uw 

klanten. Ook helpt het uw bedrijf om nieuwe zakelijke 
kansen te benutten door middel van een 

verdienmodel met terugkerende inkomsten mogelijk 
te maken.

U kunt de systeem- en apparaatstatus van uw 
klanten op afstand volgen. U kunt zelfs op afstand 

problemen oplossen met behulp van een eenvoudig 
en betrouwbaar Cloud-platform.

Met Hik-ProConnect kunt u beveiligingsoplossingen 
aanpassen aan de wensen van uw klanten door het 

samenbrengen van het productportfolio van 
Hikvision-apparaten, met daarin video, inbraak, 

toegang, intercom en meer.

ZAKELIJK PLATFORM VOOR DE PROFESSIONELE INSTALLATEUR, 
HIK-PROCONNECT:

Maakt onderhoud op afstand, proactief apparaatstatusbeheer en andere services om uw 
dienstverlening te optimaliseren mogelijk
Systeembediening en onderhoud op afstand helpen u om problemen proactief te identificeren en de meeste ervan op te lossen, zelfs 

voordat uw klanten het merken. Het helpt bij het creëren van een efficiëntere workflow, stelt u in staat uw klanten hoogwaardige 

diensten te verlenen en de behoefte aan bezoeken op locatie te verminderen. 

Voldoet aan uw klantbehoeften door het samenbrengen van fysieke beveiligingsapparaten 
en directe videoverificatie
Met Hik-ProConnect kunnen meerdere Hikvision-apparaten samenkomen en samenwerken als één systeem. Eenmaal verenigd, kunt u 

veelzijdige apparaatkoppelingsregels configureren die zijn afgestemd op de eisen van uw klant, zoals 

intercomgesprekken en inbraak- of toegangsevenementen met videoverificatie. Uw klanten kunnen alle toestellen beheren met één 

enkele mobiele applicatie die u voor hen kan programmeren!

Benut nieuwe zakelijke mogelijkheden door plannen te maken voor  abonnementen met 
terugkerende inkomsten
Met Hik-ProConnect kunt u op een proactieve en professionele manier abonnementspakketten aanbieden aan uw klanten. Door het 

samenbrengen van Hikvision systemen en apparaten kunt u services aan elke klant aanpassen en conventionele video- en 

alarmverkoop en services uitbreiden naar gebieden zoals toegangscontrole, intercoms en slimme deurbellen. Bovendien kunt u uw eigen 

bedrijfslogo uploaden in de HikConnect app van uw klanten en in de toekomst zelfs cloud-opslag aanbieden.
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Systeembeheer op afstand en 
apparaatstatus monitoring

 FUNCTIES

Kortere installatietijd

• Een uniform webportaal ondersteunt het tegelijk toevoegen van
apparaten en configureert snel apparaatparameters.

• De nieuwe Hik-ProConnect-app ondersteunt uw on-site installatie van
video- en alarmapparatuur zonder dat u een laptop nodig hebt.

• U kunt op afstand apparaten toevoegen en configureren en om
autorisatie van de klant vragen via de Hik-ProConnect-app, waardoor het
leveringsproces wordt geoptimaliseerd en verkort.

• Cloud P2P-technologie is beschikbaar voor snellere, eenvoudigere
installatie zonder traditionele port forwarding.

• Directe melding via het Hik-ProConnect Portaal, de mobiele app
of per e-mail over apparaatstoringen, communicatieverlies,
problemen met de harde schijf en lage batterijstatus.
Afwijkingslogboeken worden 7 dagen bewaard zodat u ze

gemakkelijk kunt bekijken.

• Configuratie van apparaatparameters op afstand wordt ook
ondersteund, zodat u bijvoorbeeld videoparameters kunt
aanpassen en VCA-regels kunt configureren om onderhoud ter

plaatse te verminderen.

• De gezondheidsstatus van alle geautoriseerde apparaten
wordt automatisch elke 30 minuten of minder vernieuwd. De
apparaten kunnen ook handmatig vernieuwd worden.

• Het systeemdashboard geeft de gezondheidsstatus en
probleemgebieden per categorie weer, zodat u problemen tijdig

en efficiënt kunt vinden en oplossen.

Flexibele koppeling tussen 
apparaten
Flexibele koppelingsregels tussen meerdere Hikvision-apparaten, 
waaronder camera's, recorders, alarmpanelen, toegangscontrole, video-

intercom en deurbellen. Deze apparaten kunnen worden aangepast aan de 
specifieke behoeften van de klant, waardoor u flexibel regels kunt instellen 

voor verschillende soorten gebeurtenissen, tijdschema's en getriggerde 

acties. Eindgebruikers kunnen via de Hik-Connect-app meldingen krijgen en 

gebeurtenissen met videoclips bekijken.

De NVR begint met het vastleggen en 
opnemen van video's

De preset van de PTZ is geactiveerd

De aangegeven deur gaat dicht

De sirene stuurt een waarschuwingssignaal

De video van de gebeurtenis wordt via Hik-
Connect naar eindgebruikers gestuurd

Bij inbraak

Inbraakalarm veroorzaakt 
door indringerdetector / 
ingebroken deur / camera 
VCA

Eigenaren keren terug en 

schakelen het alarmsysteem 

uit via Hik-Connect

Eigenaren verlaten het huis - 

schakelen het alarmsysteem 

handmatig in

Bezoekers bellen aan - via 

video-intercomapparaten of 

deurbellen

Privacymasker op video wordt geactiveerd 

De inbraakdetectie van de camera is uitgeschakeld

Privacymasker op video is uitgeschakeld 

De inbraakdetectie van de camera is ingeschakeld

Video wordt via Hik-Connect naar eindgebruikers gestuurd 

NVR en camera's beginnen met het opnemen en vastleggen van beelden

Smart home 

Bij thuiskomst

Bij het verlaten van 
het huis

Bij bezoekers
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Beheer van medewerkers en machtigingen

Voor het optimaliseren van het beheer van installaties binnen uw organisatie kunt u op Hik-
ProConnect vertrouwen. Het admin-account kan sub-accounts maken om meerdere sites tegelijk 
te beheren, waardoor een betere zakelijke workflow en intern beheer mogelijk wordt.

• Door accountbeheer op Hik-
ProConnect te gebruiken, kunt u
machtigingen aanpassen en indien
nodig distribueren naar technici en
werknemers - bijvoorbeeld
beheerders of sitemanagers.

• Specifieke machtigingen zijn
onder meer apparaatbeheer, locatie
gegevensbeheer, locaties
toevoegen of verwijderen, locatie
toewijzing, account- en rolbeheer,
bedrijfsinformatiebeheer en meer.

• Er is een bewerkingslogboek van
maximaal 90 dagen beschikbaar om
eenvoudig historische bewerkingen te
traceren.

Autorisatie van de klant voor locatie beheer 

Na de installatie moet u bij uw klanten beheerrechten aanvrangen en de toegangsrechten 
configureren om de privacy van klanten te beschermen en te voldoen aan de AVG-vereisten.

• Via e-mail of SMS kunt u klanten uitnodigen om de Hik-
Connect-app te installeren en uw verzoek voor 
beheerrechten te accepteren met gespecificeerde 
machtigingen, zoals locatie gevensbeheer, 
apparaatconfiguratie, liveweergave, preview van het 

apparaat, enz.

• Klanten kunnen ervoor kiezen om uw verzoek te
accepteren op hun Hik-Connect-app; ze kunnen ook uw
toegangsrechten wijzigen.

FUNCTIESFUNCTIES

Installer

Installer

End user

Invites site owner
Applies for site authorization

With a 
Hik-Connect 
account?

No

Yes

Registers a 
Hik-Connect account

Configrures permissions 
on Hik-Connect

Accepts the invitation 
/the permissionInstaller

Installer

End user

Invites site owner
Applies for site authorization

With a 
Hik-Connect 
account?

No

Yes

Registers a 
Hik-Connect account

Configrures permissions 
on Hik-Connect

Accepts the invitation 
/the permission

Ja Nee

Accepteer het verzoek voor 
sitebeheer of niet?

Eindgebruiker

Installateur
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Cloud-service

Het logo van het 
installatiebedrijf

SYSTEEMSTRUCTUUR
- HOE WERKT HET?

Hik-ProConnect
Gecentraliseerd beheer en 

eenvoudige configuratie met lage 
kosten en hoge efficiëntie

Hik-Connect
Gebruiksvriendelijke mobiele app 
om beveiligingsapparaten te 
beheren

Hikvision Apparaten

Met sterk beveiligde Cloud P2P-technologie kunnen Hikvision-

apparaten verbinding maken in de meeste netwerkomgevingen en 

verbinding maken met software via de cloud, zonder dat statische IP, 
DDNS-service of port forwarding nodig zijn. Deze werkwijze is veiliger 

en efficiënter dan de traditionele werkwijze, met bijvoorbeeld port 

forwarding.

De Hik-ProConnect Cloud-service is zeer flexibel en schaalbaar, zodat 

uw vooraf te betalen kosten tot een minimum kunnen worden beperkt 

en u het systeem eenvoudig kunt uitbreiden wanneer er meer locaties 

actief zijn.

Cloudgebaseerde software houdt uw klanten altijd up-to-date met de 

nieuwste functies en systeemverbeteringen.

Co-branding 

Uw bedrijfslogo wordt op het scherm 

weergegeven wanneer uw klant de Hik-

Connect-app opent. Dit bevordert de 

bekendheid van uw merk, voegt waarde 

toe, creëert  differentiatie  en versterkt 

uw producten en diensten.

FUNCTIES

CCTV Toegangscontrole / Intercom             Alarm     Video-deurbellen
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INTUÏTIEVE WEBINTERFACE EN 
MOBIELE APP

• Gebruiksvriendelijke interface

• Gecentraliseerd locatie- en apparaatbeheer

• Apparaatstatusbewaking met dashboard en rapport

• Gebeurtenissencentrum en real-time melding van apparaatfouten

• Configuratiesysteemregels in batch

• Ondersteunt meerdere talen

• Gecentraliseerd locatie- en apparaatbeheer

• Makkelijk om afwijkende apparaten te lokaliseren

• Voeg apparaten toe door de QR-code te scannen of het 
serienummer in te voeren

• Abnormale apparaatmelding voor onmiddellijke reactie

• Apparaatconfiguratie zowel op locatie als op afstand

• Configuratie van koppelings- en afwijkingsregels

• Ondersteunt meerdere talen

TYPISCHE SCENARIO'S

Hik-ProConnect is een ideale oplossing voor professionele installatiebedrijven om 
meerdere apparaten te gebruiken en één of meerdere locaties te beheren met één login.

Voorstellen met toegevoegde waarde voor de klant
• Enkele interface om alle aangesloten apparaten te beheren

• Gemakkelijk om alarmgebeurtenissen te verifiëren met videoclips

• Systeemtoegang overal en altijd

• U hoeft geen servers te implementeren voor lokale VMS

• Versleuteling van videogegevens en privacybescherming

Villa's Appartementen Kantoren  Fabrieken Winkelketens

GEGARANDEERDE SYSTEEMBEVEILIGING
Hik-ProConnect maakt gebruik van toonaangevende standaarden en protocollen voor maximale veiligheid 
en betrouwbaarheid. Bovendien bevat het een zeer functioneel ontwerp, gebruikersovereenkomsten en 
interfacemeldingen om uw klanten op de hoogte te houden en hun privacy beter te beschermen.

Beveiligingsnormen en -protocollen:

Aangedreven door EZVIZ Cloud Platform, gecertificeerd met CSA Star, ISO 29151 en ISO 

27001, en voldoet aan SOC2.

Amazon Web Service (AWS)  Cloud-host,  met volledige redundantie en
bescherming van netwerkgrenzen.

Privacy bescherming van de klant:
• Zowel u als uw klanten kunnen toegangsrechten aanpassen via portal- of app-instellingen, dit betekent dat
locaties van klanten op afstand kunnen worden beheerd met uitdrukkelijke toestemming en autorisatie.

• TLS-protocol voor private en veilige gegevensoverdracht

• Door de gebruiker gedefinieerde AES-coderingssleutel voor stream-codering

• Onomkeerbaar algoritme in de cloud voor wachtwoordbeveiliging
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Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, 
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759 
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Germany
T +49-69-401507290
sales.adch@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com 

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +6-032-7224000
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com 

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Korea 
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

R

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051, China
+86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

France 
+33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

USA
+1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Europe
+31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

UAE
+971-4-4432090
salesme@hikvision.com

UK & Ireland
+01628-902140
sales.uk@hikvision.com 

Russia
+7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Italy
+39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Australia
+61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com 

Singapore
+65-6684-4718
sg@hikvision.com

South Africa
+27877018113
sale.africa@hikvision.com 

Korea 
+82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

India
+91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Brazil
+55-11-3318-0050
Latam.support@hikvision.com 

Spain
+34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Poland
+48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Tashkent
+99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Indonesia
+62-21-2933759 
Sales.Indonesia@hikvision.com

Canada
+1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Turkey
+90(216)521-7070-7074
sales.tr@hikvision.com

Hungary
info.hu@hikvision.com

Mexico
+52 55 2624 0110
sales.mexico@hikvision.com

Panamá
sales.centralamerica
@hikvision.com

Kazakhstan
+7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Thailand
+662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Philippines
sales.ph@hikvision.com

Colombia
sales.colombia@hikvision.com

Malaysia
+601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Vietnam
+84-974270888
sales.vt@hikvision.com

New Zealand Ltd
+61-1300557450
www.hikvision.com.au

Hong Kong, China
+852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Germany
+49-69-401507290
sales.adch@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com
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