STANLEY VIDEO
Sikkert og tilgængeligt via App og PC

Mange af de trusler som truer sikkerheden og rentabiliteten
i din butik, kan relativt hurtigt minimeres, ved at udvide din
tyverialarm med STANLEY Video, som er en overvågningsløsning til små og mellemstore virksomheder. Med vores
videoløsning, får du overblik via vores online-tjeneste og med
et personligt login, kan du følge med, når du vil og, hvor du
vil.

PERFORMANCE IN ACTION

TM

STANLEY Video

VI HJÆLPER MED ET EKSTRA VÅGENT ØJE
At se når noget sker og til og med kunne forudse,
hvad der er ved at ske, giver helt nye muligheder
for at kunne agere. Med videoovervågning kan du
live følge med i, hvad det er der sker. Kameraer med
en billedkvalitet, som ser den mindste detalje, giver
dig fuld kontrol over sikkerheden , hvilket forebygger hændelser, opdagelse af indtrængende og sikrer
beviser for det, som er sket. Desuden får dit personale også et mere sikkert arbejdsmiljø. Vores løsning
er meget enkel at anvende og hjælper dig med at
holde et ekstra vågent øje på alt, hvad der sker i
din virksomhed, lige fra besynderlig adfærd, butiksrøveri og røveri. Systemet er tilkoblet en Kontrolcentral døgnet rundt.
STANLEY Video er en effektiv løsning, som fuldt ud
leverer ud fra dine ønsker og præcis fortæller, hvad
det er, der er sket i din virksomhed. Hvert sekund,
døgnet rundt og året rundt.

FEATURES
STANLEY VIEW
Features inkl.
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Plads til 4 Kam 500 GB
Harddisk
Plads til 8 Kam 1 TB Harddisk
Plads til 16 Kam 2 TB Harddisk
Installation inkl. 100 m kabel
som standard
Dome kameraer indendørs
inkl. IR Lys
Dome Kameraer udendørs inkl
IR Lys og varmelegme
APP til smarthphone smart
adgang
Monitor 19 ''TFT
Kan tilsluttes til eget netværk
Tillægsydelser
Andre typer kameraer
Remote Acces PC Program
Ekstra kabel ud over de 100 m.
inklusive

EN EKSTRA SIKKERHED
Med vores videoovervågning komplementerer
STANLEY Video med billeder i tilfælde, hvor der
opstår trusler eller sker forbrydelser. Billederne kan
optages og indspilles efter behov, direkte til Kontrolcentralen for at verificere en alarm. Dette indebærer,
at hændelserne kan følges ”live” og dermed give en
uvurderlig hurtig reaktion, på baggrund af det der
sker, ved at videregive informationen om et eventuelt røveri eller indbrud.

STANLEY ASSURETM - ET SIMPELT KONCEPT
MED FASTPRIS GARANTI
Med vores in-house finansieringsløsning STANLEY
AssureTM, kan vi tilbyde én enkel aftale, der kun
indebærer én månedlig betaling. Samtidig får du
den nyeste software og hardware pakke, kombineret med en service- og overvågningspakke, der
skræddersyes efter dine individuelle behov.

Bemærkninger:

Du kan kontakte STANLEY Security på telefon +45 7023 4949 eller via
mail kundecenter.danmark@sbdinc.com, hvis du er interesseret i at høre yderligere.
De angivet oplysninger er korrekte på tryktidspunktet.

