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Luotettavaa ja turvallista kameravalvontaa
– helpommin kuin koskaan aikaisemmin

by Safetyset Oy

Turvallista
kameravalvontaa
Nyt helpommin kuin koskaan aikaisemmin!
Safetysetin kehittämä Easynet ®ratkaisu on
toteutettu suomalaisen Tosibox innovaation
avulla. Kuvatieto siirtyy suojattuna VPNyhteytenä palvelimelle! Tallennettua tietoa ei voi
kohteessa hävittää tai tuhota! Tiedon siirto voi
tapahtua kiinteää verkkoa tai GSM- ja WLANverkkoa hyväksikäyttäen. Kameran ja tallentimen
välillä ei siis ole fyysistä yhteyttä.
Helppo käyttää
Verkkokameran kuvaa voi katsoa ja tapahtumia selata
tietokoneella tai älypuhelimella, kunhan nettiyhteys
löytyy. Lisäksi järjestelmää voi laajentaa tarpeen
mukaan helposti.
Palvelimellamme oleva avain tunnistaa yhteyden ja
voit turvallisesti katsoa liikkuvaa valvontakuvaa. Voit
käyttää tiedonsiirrossa kiinteää verkkoa, WLAN verkkoa tai 3G -yhteyttä perinteisen kaapeloinnin
sijaan. Easynet-palvelu mahdollistaa videokuvan
tallentamisen turvalliseen paikkaan - erilleen
valvottavasta kohteesta.

Esimerkki kuukausihinnoittelusta:
Yksi kameraa yhdistettynä Easynet- palveluun 23 € / kk,
lisäkamerat 10 € / kpl, avausmaksu 50 €.
Kaikki hinnat alv. 0%, voimassa toistaiseksi.
Easynet-palvelussa kameran välittämä tieto siirtyy suojattua
VPN-yhteyttä käyttäen palvelinsaliimme, jolla on kansainvälinen
Tier 3 tason luokitus. Tämä tarkoittaa mm.99.98 % varmuutta
tietoliikenneyhteyksissä ja varmistettua dataa ja virransaantia.
Kahdennetut varmistukset ja automatisoidut 24/ 7 verkon
valvonta varmistavat valvonnan tasoa. Tietoja säilytetään
palvelimella 10 vrk.
Valvontakameran materiaali on suojattu niin hyvin kuin se on
nykytekniikalla mahdollista!
Järjestelmien päivityksen yhteydessä palveluun voidaan liittää
myös käytössä olevia IP-kameroita. Kameroiden tekniikan
sopivuus on tarkistettava aina erikseen.

Asennuspalvelu tai osana omaa palvelutarjontaa
Yhdessä Partner asennusliikkeidemme kanssa tarjoamme
asennuspalvelun koko maassa. Ylläpitomme voi tarvittaessa olla
järjestelmään yhteydessä verkon ylitse ja tehdä tarvittavat
muutokset ja korjaukset etänä. Voit halutessasi liittää Easynet
palvelun osaksi omaa palvelutarjontaa. Kysy lisätietoja.

Kupu tai ns. dome kamerat on
mahdollista sijoittaa joko kattoon tai
seinään. Kamerat soveltuvat sekä
sisä-että ulkokäyttöön.
Kamerankupu on iskun kestävää
materiaalia
Kameroiden PTZ ominaisuudella
voidaan kameran kuvakulmia säätää
verkon yli. Kameroissa on POEliitäntä.

» Puh. 0207 809 370
» myynti@safetyset.fi
» www.safetyset.fi

Putkikameroiden etuna on
niiden suuri valovoima ja
vaihdettava optiikka moniin
tarpeisiin. Taipuva nivelvarsi
laajentaa kameran
säätömahdollisuuksia.
Säädettävällä lipalla voidaan
optiikkaa suojata sateelta tai
liialliselta auringonvalolta.
Kameroissa on POE- liitäntä.

Ase
Asennusliikevvvvvv

