
Verantwoord winkelen

tijdens de coronacrisis?

Maak gebruik van slimme software om het

aantal klanten in je winkel inzichtelijk te maken.

Hiermee wordt het een stukje makkelijker om de 

veiligheid van je klanten én personeel te waarborgen!

Altijd correcte telling: reset ‘s nachts automatisch

Unieke camera met specifiek geschreven software

AVG proof: er worden geen gegevens vastgelegd

Geeft vertrouwen aan winkelend publiek

(bijna) In elke situatie toepasbaar

Minder werklast voor medewerkers



Voor iedere situatie
Dit systeem is volledig modulair, en te 

schalen naar iedere situatie. Installatie 

is een fluitje van een cent: de installatie 

bedraagt gemiddeld slechts één uur!

Geef duidelijkheid
Dankzij makkelijke software is het voor 

klanten inzichtelijk of ze de winkel 

mogen betreden. Als winkelier heb je 

hier geen omkijken meer naar!

Slimme camera’s
Onze camera’s zorgen voor een uiterst 

precieze telling in je winkel. Dankzij 

een slim algoritme worden alleen 

mensen herkend.

Meer weten?
Neem gerust contact met ons op.

info@icit.nl icit.nl/corona+31 (0)85 4884

AVG proof

www.icit.nl



Aantal systemen 10 tot 50 50 tot 250 250 tot 1000 1000+

Icit klantmeetsysteem 1.999 1.799 1.469 in overleg

AI Dome of Bullet Camera 2.7 - 12 

mm lens     

Montage box camera

Raspberry Pi met linux,  

behuizing en voeding     

Software Pi en firmware upgrade 
camera     

Diversen klein materiaal     

Switch 4 ports PoE

Installatie en transport NL 330 250 200

Online Support 2020 20 20 20

Totaal per locatie eenmalig € 2.349 2.069 1689 In overleg

Opties 10 tot 50 50 tot 250 250 tot 1000 1000+

Per locatie een extra in- en 
uitgang p/s

1.499 1.299 1.099

Combipakket 43 inch Phillips 
TV en TV standaard

450 330 310

TV standaar tot 75 inch los 175 110 105

43 inch Phillips TV type 
43PFS5803 los

300 240 220

Totaal advies per locatie en 
TV + Standaard €

2.799 2.399 1.999 In  overleg
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Voorwaarden

• Eigen TV of monitor is mogelijk, mits HDMI aansluiting 
aanwezig 

• Bij meerdere in- en uitgangen is ons advies om meerdere TV’s of 
monitoren af te nemen.

• Bovenstaande prijzen gelden voor winkels met 1 in- en uitgang 
met een maximum van 4 in- en uitgangen. Deze in- en 
uitgangen moeten te bereiken zijn met UTP kabel en maximaal 
100 meter uit elkaar liggen. Meer in- en uitgangen moet in 
overleg

• Alle genoemde prijzen in euro’s en excl. 21% BTW

• De hardware is eigendom van de klant   

• ICIT heeft intelectueel eigendom van de update m.b.t. de 
firmware  

• ICIT blijft eigenaar van de software voor het telmechanisme 
presenteren op scherm en de logica

• Firmware ICIT op de camera is naast bestaande firmware 
geplaatst dus alles werkt exact hetzelfde als default 

• Indien gewenst kan de klant de camera weer resetten naar 
fabrieksinsttellingen 

• Indien nodig kan de extra firmware opnieuw geplaatst worden. 
De camera dient dan opgestuurd te worden naar ICIT 

Wij zijn ICIT
ICIT is een full-solutions digital agency met een onstilbare drang 

om het beste bureau voor zijn klanten te zijn. Met een hecht team 

van zo’n 40 developers, marketeers en business analisten zorgt ICT 

voor innovatieve oplossingen voor zijn klanten.

info@icit.nl icit.nl/corona+31 (0)85 4884

www.icit.nl


