Stanley SAFE TM Bild
Säkerhet är lönsamt och tillgängligt via eVideoCloud
–

Många av de hot som äventyrar säkerheten och lönsamheten i
din butik, kan relativt enkelt undvikas med Stanley SAFE™ Bild,
en bildövervakningslösning för små och medelstora företag.
Du har tillgång till bildmaterialet via vår molnbaserade tjänst
eVideoCloud, när du vill, var du vill.

Stanley SAFE™ Bild

VI VET VAD DU BEHÖVER
Att se när något händer, eller att till och med kunna
förutse vad som är på väg att hända, ger helt nya
möjligheter att agera. Med bildövervakning kan du i
realtid följa vad som sker. Kameror med en
bildkvalitet som urskiljer minsta detalj, ger

ABONNEMANG
Detta ingår i Stanley SAFE™ Bild Bas och

dig full kontroll över säkerheten, vilket förebygger

• Anslutning till STANLEY Security Säkerhetscenter

incidenter, upptäcker intrång och säkrar bevis för
vad som har hänt. Din personal får dessutom en
tryggare arbetsmiljö. Våra lösningar är mycket
enkla att använda och de låter dig hålla ett vakande
öga på allt som sker i din verksamhet, från skräp i
entrén till felaktigt beteende som snatteri, stölder

Pluspaket:
• 1 st kamera med möjlighet till HD-upplösning
• Installation
• Kontinuerlig inspelning med central lagring
• Access till videomaterial, live/inspelat, via
webbportal
• Tillgång support dygnet runt
• Funktionsgaranti

eller rån. Systemet är uppkopplat mot STANLEY
Security Säkerhetscenter dygnet runt. Stanley
SAFE™ Bild är en kostnadseffektiv bildlösning som
fullt ut levererar utifrån dina önskemål och berättar
exakt vad som händer i din verksamhet. Varje
sekund, dygnet runt, året om.
EN EXTRA SÄKERHET
Stanley SAFE™ Bild kompletterar ett inbrottslarm
med bild vid de fall hotbild uppstår eller brott sker.
Bilderna kan spelas in och om behov finns sändas
direkt till STANLEY Security Säkerhetscenter för
larmverifiering. Detta innebär att händelser kan
följas i realtid och ge ovärderligt snabb reaktion
samt informationsinhämtning om ett eventuellt rån
eller inbrott sker.

Baspaketet med trådlös lösning

Pluspaketet med trådad lösning

TILLVAL
• Extra kameror
• Lokal backuplagring
• Larmverifiering via video
• Funktionskontroll video

Kontakta oss
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss via telefon 010 - 458 70 00 eller via e-post
smeforsaljning@niscayah.se .

