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Investering in IDIS totaaloplossing door DHZ Safti 
dubbel en dwars terugverdiend  

Over Doe-Het-Zelf Safti

grootste DHZ-zaak van Oost-Vlaanderen

Safti is al meer dan 40 jaar een echt familiebedrijf. Steeds groeide 
het bedrijf door, werd er uitgebreid en zo ontstond uiteindelijk de 
grootste doe-het-zelfzaak van Oost-Vlaanderen. Met ruim 50.000 
kwalitatieve merkartikelen vindt zowel de professional als de 
ambitieuze doe-het-zelver bij DHZ Safti alles terug.

Sinds 2010 staan de kleindochter van de oprichter, Barbara 
Braeckman, en haar man Tom aan het roer van dit bedrijf. Verjonging 
van directie betekende voor Safti ook de start van vernieuwingen. De 
tijd was aangebroken voor een upgrade van de volledige elektrische 
installatie; verbetering van het netwerk, het elektrische systeem en 
de camerabeveiliging. 

Over bvba Vermeulen

klantgerichte systeem integrator

Bekend vanuit eerdere samenwerkingen werd bvba Vermeulen 
ingeschakeld, een professioneel systeem integrator. Als aanbieder 
van totaaloplossingen in elektro is Vermeulen de perfecte installateur 
om de upgrades bij Safti uit te voeren. Vanuit de klantgerichte 
werkwijze wordt advies gegeven over de werkzaamheden en gekozen 
voor het leveren van kwaliteit.

Op het gebied van beveiliging werden de wensen van Safti door 
Peter Vermeulen (eigenaar bvba Vermeulen) in kaart gebracht. 
De keuze om IDIS in te zetten voor het nieuwe cameraobservatie-
systeem bij Safti was snel gemaakt. Vermeulen is vertrouwd met de 
kwaliteit van de producten en de betrokkenheid en service die IDIS 
levert. Zelfs na werktijd! 

De uitdaging

veel lege verpakkingen in onoverzichtelijke winkel 

In de jaren dat Safti uitgroeide tot het bedrijf dat het nu is, zijn op 
het gebied van camerabeveiliging steeds maar camera’s bijgeplaatst. 
Met als resultaat een niet goed werkend cameraobservatiesysteem, 
met slechte beeldkwaliteit, geen goed overzicht en dus allesbehalve 
functioneel. 

Het is erg lastig om een goed overzicht te krijgen in een DHZ-winkel 
met veel hoeken, kanten en rekken. Toch moest hier iets veranderen, 
er werden te veel lege verpakkingen gevonden in de winkel. Ook de 
bijgebouwen, parking en ‘drive-in’ moesten beter in beeld worden 
gebracht. Alleen een compleet nieuw cameraobservatiesysteem 
bood hier nog de oplossing.

De oplossing

360° camera’s geven perfect overzichtsbeeld

Het advies van Vermeulen om te kiezen voor kwaliteit is door Safti 
opgevolgd. Ter plaatse is samen met IDIS de situatie bekeken en 
is er een plan opgesteld over de in te zetten producten. In een 
notendop diende het nieuwe systeem te voldoen aan deze eisen:

•  Ieder plekje in winkel in beeld gebracht met camera
•  Goede beeldkwaliteit
•  Later beelden terug kunnen kijken (bewaren beelden)
•  Diefstalgevoelige locaties extra goed in beeld brengen
•  Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk systeem om te monitoren
•  Op afstand beelden kunnen bekijken
•  Vandalisme bestendig
•  Schaalbaar en toekomstbestendig



Tijdens het locatie bezoek heeft IDIS ook een demonstratie gegeven. 
Er zijn producten getoond die een goede oplossing zouden bieden 
voor dit specifieke project. De inzet van de 360° fisheye camera 
sluit in deze omgeving perfect aan op de wensen van Safti. De IDIS 
Super fisheye camera’s geeft een scherpe allover view. Hierdoor 
zijn minder camera’s nodig om veel hoeken en kanten in beeld te 
brengen waardoor kosten worden bespaard. 

Uiteindelijk is er een cameraplan gemaakt met inzet van:
- 20 fisheye camera’s – in de winkel en buiten op de parking
- 4 bullet camera’s – op buitenterrein, de op- en afrit en ‘drive-in’
- 17 vandalismebestendige 2MP dome camera’s – bij de kassa’s en 
in- en uitgangen

Deze camera’s zijn verbonden met de krachtpatser van IDIS; een 
IDIS DirectIP 64 kanaals 4K recorder welke een upgrade heeft 
ondergaan waardoor deze een opslag heeft van 64 TB. Dit garandeert 
een goede en vlotte verwerking van bijvoorbeeld de beelden van de 
fisheye camera’s. Ook biedt het Safti de mogelijkheid beelden wat 
langer te bewaren en op afstand beelden te bekijken.

Het cameraobservatiesysteem draait op IDIS Solution Suite; 
een gebruiksvriendelijk, veilig en super betrouwbaar platform 
ontwikkeld door IDIS.  Het laat in één oogopslag de status van alle 
geregistreerde apparaten zien, werkt snel en is overzichtelijk.

Waarom IDIS?

keuze voor kwaliteit en service

Tijdens de demonstratie van IDIS op locatie was het voor Safti 
al snel duidelijk dat de IDIS producten kwaliteit bieden; scherpe 
camerabeelden, het gebruiksvriendelijke monitoringssysteem en de 
uitbreidingsmogelijkheden. Dit heeft Safti doen besluiten te kiezen 
voor IDIS. 

IDIS heeft na de installatie ook een cursus aan het personeel 
gegeven met daarin de uitleg van het systeem. Dit stapje extra 
zetten maakt IDIS de perfecte samenwerkingspartner voor zowel 
bvba Vermeulen als Safti.

Resultaat

een investering 
die zich al dubbel en dwars heeft terugverdiend

Bij Safti worden de camerabeelden via 2 grote schermen in het 
bureel bekeken. Met nu 41 camera’s aangesloten op de recorder is 
er zeker nog ruimte om het aantal camera’s in de toekomst uit te 
breiden. Er lopen zelfs gesprekken over het eventueel toevoegen van 
een ANPR-systeem (kentekenplaatherkenning) voor de parking. Dat 
geeft wel aan dat Safti erg tevreden is over de IDIS totaaloplossing.

Het was een grote investering voor Safti maar het systeem heeft zich 
binnen een jaar al dubbel en dwars terugverdiend. Dieven worden 
steeds betrapt en spullen daardoor niet gestolen. En dat maakt het 
IDIS systeem een waardevolle vernieuwing voor Safti.
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