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Eagle Eye Networks heeft een bridge ontworpen die de meeste CCTV
systemen via het ONVIF platform op internet kan brengen. Een gesloten SSL protocol en een 'encrypted' systeem zorgen ervoor dat niemand kan meekijken via camera's van gebruikers. Romano Brown,
Technical consultant van Eagle Eye Networks gaf hierover een presentatie op onze laatstgehouden ondernemersavond.

Mogelijkheden

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
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Romano Brown
zicht en van kentekenplaat. Ook voor grensbewaking in combinatie met
systemen voor gezichtsherkenning is het systeem
bijzonder geschikt. Het
biedt verder de mogelijkheid elke camera binnen
het systeem (ook per
bridge) te programmeren.
Per camera kunnen email

alerts en of sms alerts verstuurd worden naar degenen aan wie de gebruiker
rechten heeft verleend. De
alerts worden simultaan
verstuurd. Voor meer
informatie:
tel. 8634692 en 6800244
en e-mail rsecure@hotmail.com.
RMD

OPROEP
Stichting Tourism Exposure Suriname (TESU) presenteert:
De PARAMARIBO SUNDAY FLAIR.
Op zondag 6 juli 2014 van 12.00 a.m. tot en met 18.00 p.m. in het
centrum van de stad.
Straatartiesten, producenten van handnijverheid, kunst, culinaire
hoogstandjes, culturele groepen en andere aanbieders van attracties worden in de gelegenheid gesteld om een kraampje te huren
voor deelname aan dit evenement.
Kosten per kraam: 80 SRD
Kraampjes kunnen worden gehuurd bij het Beurssecretariaat van
de KKF aan de Kernkampweg 37, telefoon: 530311.
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Kent RO Systems Ltd.

distr., dealers van witgoed,
sanitaire artikelen, waterzuiveringssystemen etc.www.kent.co.in

CITAAT

"Ik geloof niet! Tegenwoordig slaan alle 22 spelers een
kruis als ze het veld opkomen. Als het werkt, zal het dus
altijd een gelijkspel worden”.
"Als ik thuiskom van een televisie analyse, vraagt mijn
vrouw: wat heb je gezegd? Dan zeg ik: Al sla je me dood”.
(Johan Cruyff)
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

CCTV systeem met
cloud opslag

De bridge biedt gebruikers de mogelijkheid hun
camera's stuk voor stuk in
te stellen. Zij kunnen ze
ook zodanig opstellen dat
ze als bewegingssensoren dienen. De bandbreedte kan tot een minimum worden gereduceerd terwijl ook maximale opname van beeld en
geluid mogelijk is zonder
dat de bandbreedte wordt
belast. Voorts is de opslag
van beeld- en geluidsmateriaal flexibel en de backup van dit materiaal als
'contingency' is stabiel en
veilig. Het systeem is
uitermate geschikt voor
huisaansluitingen,
bedrijfsfaciliteiten en meervoudige systemen zoals
gevangenissen, straatsurveillance en bewakingssystemen in combinatie
met herkenning van ge-

Opmaak

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

dat ?

We staan te weinig en soms helemaal niet stil bij het belang van het optimaal onderhouden van de vier dimensies van onze natuur, terwijl zij ons grootste bezit zijn. We
hebben het dan over de fysieke, mentale, spirituele en sociaal/emotionele dimensies
van onze natuur. De fysieke dimensie vraagt om oefening/beweging, goede voeding
en stress management en de mentale dimensie heeft lezen, visualiseren, planning
en schrijven nodig om te floreren. Onze spirituele dimensie vraagt om heldere principes en daarvan afgeleide waarden, toewijding, studie en meditatie terwijl onze sociaal/emotionele dimensie gedijt bij dienstbaarheid, empathie, synergie en innerlijke
zekerheid. Het regelmatig op een wijze en evenwichtige manier aandacht schenken
aan deze dimensies komt het totaal van ons mens zijn ten goede. Daarom moeten
wij hiervoor tijd vrijmaken wat een proactieve houding en discipline vereist. Een
levenswijze waarin deze vier dimensies gedijen doet ons de bedoeling van onze aanwezigheid hier op aarde vervullen. Wat de fysieke dimensie betreft houdt de zorg
voor ons lichaam in: gezond eten, voldoende rust en ontspanning en regelmatig
bewegen/oefenen (minimaal 30 minuten per dag). De spirituele dimensie is onze
kern, ons centrum en onze toewijding aan ons waardesysteem. Het is een erg persoonlijk en super belangrijk gebied van ons leven. Het heeft te maken met bronnen
die ons inspireren en verheffen en verbinden met tijdloze/eeuwige waarheden van
de mensheid. De grootste veldslagen in het leven worden dagelijks gevoerd in de stille kamers van onze zielen. Wat de mentale dimensie betreft zouden wij lezen van
goede lectuur en studeren moeten stellen boven het urenlang 'wezenloos' zitten staren naar de beeldbuis. Voor het ontwikkelen van de sociaal/emotionele dimensie
noemen wij enkele kernwoorden waaraan wij inhoud moeten geven in onze relatie
met elkaar: vrede, vreugde, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing,
respect, eerbied, lankmoedigheid, goedheid en betrouwbaarheid.

*Success in almost any field depends more on energy and drive than it does on intelligence. That explains why we have so many stupid leaders. *It's a terrible thing to
look over your shoulder when you are trying to lead and find no one there.*First thing
of leadership: 'everything is your fault'. *Never forget that only dead fish swim with
the stream. *Leadership involves finding a parade and getting in front of it. *Rule no
1: never lose money. Rule no 2: don't forget rule no 1. *Surviving a failure allows
you more self confidence. Failing is a great learning tool, but it must be kept to an
absolute minimum. *When you innovate you must prepare yourself for everybody to
tell you that you're nuts. *In the modern world of business, it's useless to be a creative, original thinker unless you can also sell what you create.
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Belangrijk versus dringend

WINDOW

Weet wat je wil, heb een visie en stel de juiste prioriteiten. Stephen Covey stelt het
zo in zijn Seven Habits of Effective People : 'Start with a clear understanding of your
destination and don't get caught in the activity trap'. Vraag je altijd af: Hoe dringend
is het? Wanneer moet het gedaan worden? Nu, meteen, vandaag, al gauw of over
enige tijd? Eisenhouwer heeft ooit gezegd: 'Wat dringend is, is zelden belangrijk'.
Bevrijd je van de tirannie van het dringende. Vaak zetten we belangrijke zaken opzij
omdat de brand eerst geblust moet worden. En branden blussen wordt dan het
hoofddoel van ons leven. Zwem dus niet mee met het getij van de omstandigheden.
It's possible to be very busy without being very effective. Heb dus meer oog voor
het belangrijke en minder voor het dringende.

Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het
hele loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers
het proces van
aanvraag tot
verkrijging van
de vergunning.

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in
Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

Voor meer info:
KKF - tel. 530311

Follow us on:
www.facebook.com/kkf.suriname

KKF Suriname
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