UITNODIGING

NIVRE - Objectieve experts bij schade

WEBINAR “DRONE BEVEILIGING”
Doelgroep
Datum
Tijd
Kosten
PE-punten

: NIVRE Register-Experts branche Transport/Goederen
: Dinsdag 1 februari 2022
: 11.45 - 13.10 uur
: Geen
: 1 (na volledige deelname en inlevering van ingevulde toets)

Autonome Surveillance Drone
Wanneer er een terrein/ gebied beveiligd moet worden, is een CCTV systeem daar vaak een integraal
onderdeel van. Een CCTV systeem was tot nu toe de beste oplossing om een groot terrein te kunnen
observeren. De drone technologie heeft de laatste jaren een flinke opmars gemaakt en het is nu mogelijk om
veilig, op afstand, een ‘autonome’ drone op te laten. De voordelen van het inzetten van een drone ten
behoeve van Safety & Security doeleinden kunnen we ons allemaal voorstellen: snel ter plaatse, direct groot
overzicht, cameratoezicht waarbij de ondergrond niet uitmaakt (zand, water, beplanting). De voordelen zijn
duidelijk, maar wat zijn de mogelijkheden?
Tijdens het webinar worden de “Piloted Drone” en de “Autonome Drone” besproken, wordt ingegaan op de
regelgeving en worden er praktijkvoorbeelden gegeven.

Spreker
De presentatie wordt verzorgd door Dennis Kromhout, Business development manager van Bavak
Beveiligingsgroep BV. Bavak is fabrikant en wereldwijde leverancier van elektronische-, cyber-, en fysieke
beveiligingsoplossingen voor de vitale infrastructuur. Zij adviseren, ontwikkelen, realiseren en onderhouden
state-of-the-art beveiligingsoplossingen. Innovatie is een essentieel onderdeel van Bavak. Een van deze
innovaties is de Autonome Surveillance Drone.

Programma
11.45 - 12.00 uur
12.00 - 12.05 uur
12.05 - 12.45 uur
12.45 - 13.00 uur
13.00 - 13.10 uur
13.10 uur

Inloggen op het webinar
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Presentatie Dennis Kromhout
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Toetsing
Sluiting

Aanmelden / Annuleren
Aan het webinar kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Aanmelden kan uitsluitend via Extranet. Na
aanmelding ontvangt u per e-mail een barcode als inschrijfbewijs.
In geval van annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden.

Hoe werkt dit webinar
Dit webinar vindt plaats via Teams. Enkele dagen voor het webinar ontvangt u de link voor deelname aan het
webinar. Tijdens het webinar heeft u de mogelijkheid om vragen aan de sprekers te stellen.

