
“Gecertificeerde fraudeonderzoekers (CFE's) schatten dat organisaties jaarlijks 5% van 
hun inkomsten verliezen door diefstal door werknemers, fraude of beroepsmisbruik.”
Bron: ACFE Global Study on Occupational Fraud & Abuse 2020*

Voorkomen van diefstal – Diefstal van activa is een veelvoorkomend 
verschijnsel bij veel bedrijven, hetzij als gevolg van onbevoegde 
indringers die het pand betreden, hetzij door diefstal door 
werknemers. Er moeten dus maatregelen worden genomen om de 
gevolgen ervan te beperken. Door de werkplek voortdurend in de 
gaten te houden, kan het behoud van waardevolle activa volledig 
worden gegarandeerd. Het gebruik van bewegingsdetectiefuncties bij 
bewaking buiten kantooruren maakt het mogelijk om te reageren op 
mogelijke inbraakpogingen, en gezichtsherkenning kan helpen bij het 
bepalen van de identiteit van de daders. 

In een tijd waarin de balansen al enorm onder druk staan, worden de bedreigingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd door 
misdaad, fraude en industriële spionage ook steeds nijpender. Er kan flinke schade worden toegebracht aan de winstgevendheid, het 
marktaandeel of de reputatie van een bedrijf, waarbij veel verschillende potentiële bronnen verantwoordelijk zijn, zowel intern als extern.

In een rapport gepubliceerd door de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) schatten professionele fraudebestrijders dat jaarlijks 
ongeveer 5% van de inkomsten van organisaties verloren gaat door diefstal door werknemers, fraude of beroepsmisbruik. Dit is een van 
de redenen waarom de implementatie van geavanceerde bewakingssystemen van essentieel belang is – de benodigde investering kan 
gemakkelijk worden gerechtvaardigd door de verschillende grote voordelen die eruit voortvloeien. 

Toezicht in de zakelijke omgeving 
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Bescherming van intellectueel eigendom – Bewakingssystemen 
blijken ook heel effectief om verschillende vormen van frauduleus gedrag 
aan het licht te brengen. Een van de manieren waarop het kan worden 
toegepast in een zakelijke omgeving is het vastleggen van verdachte 
activiteiten. Het kan gaan om mensen die gevoelige documenten 
wijzigen of foto's maken van items en daarmee de intellectuele 
eigendomsrechten van een bedrijf in gevaar brengen. Opgenomen 
videobeelden kunnen worden gebruikt om eerdere gebeurtenissen 
terug te vinden, zodat bewijsmateriaal kan worden verzameld. 

Beveiliging van werknemers – Zorgen dat het personeel in een 
veilige en vertrouwde omgeving kan werken is een andere belangrijke 
prioriteit voor elk bedrijf. Daarom is het 24 uur per dag bewaken van 
de in- en uitgangen van kantoren of bedrijfscampussen met behulp 
van correct geplaatste camera's van groot belang. 

De hoogwaardige technologie voor gegevensopslag van Toshiba 
is geoptimaliseerd voor bedrijfsbewakingssystemen en helpt 
bedrijven hun werknemers, activa en intellectueel eigendom te 
beschermen. Toshiba’s S300 HDD's zijn beschikbaar in versies 
met een capaciteit tot 6 TB en bieden opslagoplossingen die 

HDD-aanbevelingen
uitzonderlijke kwaliteit en betrouwbaarheid combineren. Deze 
HDD's ondersteunen tot 64 videocamera's met hoge resolute 
tegelijk en kunnen worden geïntegreerd in bewakingsactiviteiten 
van bedrijven van elke omvang.
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S300

Capaciteit 6 TB 4 TB 2 TB 1 TB

Vormfactor 3,5-inch

Interface SATA

Aantal ondersteunde 
camera's tot 64 tot 32

Rotatiesnelheid (rpm) 5.400 rpm 5.400 rpm 5.400 rpm 5.700 rpm

24 x 7 gebruik Ja

Buffer 256 MB 256 MB 128 MB 64 MB

Beperkte garantie (jaren) 3

Bedoeld voor • Surveillance Digital Video Recorders (sDVR)
• Surveillance Network Video Recorders (sNVR)
• Hybride sDVR (analoog en IP)


