
• Je ogen op alles wat belangrijk is, 24/7, altijd en overal 
• Bekijk en sla videobeelden op in de cloud
• Beheer je camera met de Cameramanager app

Alles-in-één  
cloud-based  
camerabeveiliging 



Je bedrijf is iets waardevols. Iets om trots op te zijn. Cameramanager go! helpt je een oogje in het zeil  

te houden, met een alles-in-1 oplossing voor camerabeveiliging. We brengen je camerabeveiliging naar 

de cloud, zodat je overal en op elk moment de beelden kunt bekijken via een handige app.  

Mis geen moment
Met de Cameramanager go! camera en Cameramanager 

apps, heb je altijd een oogje in het zeil ongeacht waar je 

bent. Gebruik je computer, smartphone en tablet om real-

time beelden in de cloud te bekijken, opnamen terug te 

vinden op basis van bewegings- en infrarood detectie en  

je camera te richten op wat het is dat je wilt monitoren. 

Met Cameramanager go! mis je geen enkel moment. 

Gebruiksgemak
Cameramanager go! is zeer eenvoudig te installeren.  

Je sluit de camera binnen enkele minuten aan op onze 

applicatie. Probleemloos, want alles is volledig geauto-

matiseerd. Nadat de camera is aangesloten, slaat onze  

app je beelden meteen op in de cloud.  Wanneer onze app  

beweging of warmte detecteert, ontvang je een push- 

notificatie zodat je direct actie kunt ondernemen.  

Zo zorgen wij ervoor dat jij tijd over hebt om je bedrijf  

te runnen. It’s that simple.

Sla opnamen op die je wilt behouden
Afhankelijk van het cloud abonnement dat je kiest, slaan 

wij je beeldmateriaal 24 uur, 7 dagen of 30 dagen op. Zijn 

er opnamen die je wilt bewaren? Download de beelden 

vanuit de app en bewaar ze lokaal. Cameramanager go! 

helpt je om alle zaken die voor jou belangrijk zijn te  

monitoren en om je opnamen te beheren hoe jij dat wilt. 

Eenvoudige installatie

• Een Panasonic indoor HD WiFi camera

•  Een cloud abonnement: kies uit 
verschillende bundels met een 
opslagduur van 24 uur, 7 dagen of  
30 dagen

•  De Cameramanager go! app voor  
PC, Mac, smartphone en tablet

meer informatie: www.cameramanager.com/go

Cameramanager go! bestaat uit:

Cameramanager go!

•  Live toegang tot de camera via  
PC, Mac, smartphone en tablet

•  Live luisteren naar de camera audio 
streams

•  Veilige opslag van camerabeelden in 
de cloud

•  Push notifications en email alerts 
wanneer beweging of warmte is 
gedetecteerd

•  Controleer en beweeg de camera op 
afstand in de app 

Panasonic camera specificaties

• Panasonic BL-VT164W HD WiFi camera

• High Definition 720P 

• WiFi compatibiliteit: IEEE802.11n/b/g

• WPS (WiFi Protected Setup)

•  WiFi beveiliging: WPA / WPA2-PSK 
(TKIP/AES) en WEP (64 bit/128 bit) 

• Beweegbare PTZ (pan-tilt-zoom) lens

• Bewegings- en infraroodsensoren 

by Panasonic

Alles-in-één
cloud-based 
camerabeveiliging 


