CAMGUARD

TÁVFELÜGYELET

védelem az illetéktelen hozzáféréstől és üzemzavartól
három perc alatt telepíthető
minden DVR rendszerhez
mobilinternettel

CAMGUARD

Hogyan kössük a DVR-t jól az internetre? És ki
BIZTONSÁGOS HOZZÁFÉRÉS

fog hozzáférni? Jelzi-e valaki ha mégsem
működik?

A CamGuard rendszer banki minőségben garantálja a hozzáférések biztonságát. Csak
a megfelelő azonosítás után hozzáférhető a kamerák képe - az interneten keresztül is.
Ezen felül a rendszer naponta élő képet kér minden egyes kamerától (opcionális).
Hiba esetén ﬁgyelmeztetést küld a beálított email címekre, SMS-t a megadott
telefonszámokra.
Így partnereink elsőként értesülnek a problémáról, ezzel megelőzve a bizalomvesztést. Ez pedig partnereinknek újabb megrendelésekhez vezet.

MINDENHOVÁ TELEPÍTHETŐ
Magyarország

területét

99%-ban

lefedő

mobilinternet-hálózaton keresztül a legeldugottabb
ponton is üzembe helyezhető. Csak áram kell hozzá.
Műszaki ismereteket nem igényel, és minden IP
DVR / kamerával működik.

MINDENHONNAN ELÉRHETŐ
Egyedülálló megoldásunkkal, a banki biztonságnak
megfelelő beléptetéssel bárhonnan ellenőrizhető a
kamerák működése, csak internet-kapcsolatra van
szükség. Természetesen okostelefonról is!

“

Korábban sajnos előfordult, hogy egy betörés után
nem volt meg a kért felvétel: hetekkel előtte elromlott
a kamera, nem

is tudtunk róla. A CamGuard

rendszerrel most 100%-ban biztonságban vagyunk!
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társasházat üzemeltető ügyfelünk

CAMGUARD

Partnereink

PARTNER PROGRAM

egységes platformon, szolgáltatói csomagban

számára

teljes

technológiánkat

kínáljuk.
Eszközeink segítségével három perc alatt telepíthető DVR hálózatot feszítünk ki,
amelynek monitorozását automaták biztosítják. A riasztásokról SMS-ben és emailben
azonnal értesítéseket küldünk. A kameraképek garantált biztonságban vannak: a
technológiánk a KPMG által auditált eljárás segítségével üzemel. A teljes DVR hálózat
kezelése egységes, nem

igényel felesleges kiszállást, sem

drága

egyedi

előﬁzetéseket: a mobilinternet kapcsolat a szolgáltatás része. A kiszolgáló szerverek
2N redundánsak. A CamGuard szolgáltatás üzleti eszköz. partnereink számára:
folyamatosan bevételt termel.

KULCSRAKÉSZ RENDSZER
Plug and Play: csak össze kell dugni a csatlakozókat!
A szolgáltatás létesítéséhez előre felprogramozott és
tesztelt, dobozos hardvereket adunk. A szolgáltatás
mellé élet-tartam garancia jár.

TELJESKÖRŰ HÁTTÉRTÁMOGATÁS
A rendszert tervező és üzemeltető csapatunk éjjelnappal partnereink rendelkezésére áll. Legyen szó
szerelési kérdésről vagy a titkosítás különleges
biztonsági beállításairól: mindig elérhetőek vagyunk,
és megtaláljuk a megoldást.

AUTOMATIKUS KIOLVASÁS
A videórendszerek biztosan csak akkor működnek,
ha folyamatosan ellenőrizve vannak: optikailag.
Rendszerünk ellenőrzi az elérhetőséget és ha kell
automatikusan képet olvas ki, tárol és naplóz
minden rákötött DVR-ből.

“

A teljes távfelügyeleti üzletágunkat a CamGuard-ra
alapoztuk.

100%-ban

versenyképesek

vagyunk,

mégis elég a saját feladatunkhoz érteni, amiben a
legjobbak vagyunk. A többi egyszerűen működik.
távfelügyeletet üzemeltető partnerünk
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